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ّ
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 عدد الّصفحات )7ملحوظة : أجب عن األسئلة اآلتية جميعها وعددها )  

ّ
 ( . 4( ، علًما بأن

 عـــــــــــــالمـــــــــــــــــــــــــة( 18الـــــــــــــــــــــــــّســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤال األّول : )       

هَ  َوإِذ   قال تعالى :)       يَُم إِنَّ اللَـّ َطفَاكِ قَالَِت ال َمََلئَِكةُ يَا َمر  َطفَاِك َعَلٰى نَِساِء ال عَالَِمينَ  اص  َرِك َواص  يَُم اق نُتِي  ﴾٤٢﴿ َوَطهَّ  يَا َمر 

اِكِعينَ     َكِعي َمَع الرَّ ُجِدي َوار  ِلَك ِمن  أَنبَاِء ال غَي ِب نُوِحيِه إِلَي َك وَ  ﴾٤٣﴿ ِلَربِِِّك َواس 
فُُل ذَٰ  َما ُكنَت لََدي ِهم  إِذ  يُل قُوَن أَق ََلَمُهم  أَيُُّهم  يَك 

تَِصُمونَ     يََم َوَما ُكنَت لََدي ِهم  إِذ  يَخ  ُمهُ ال َمِسيُح ِعيَسى اب ُن  ﴾٤٤﴿ َمر  ن هُ اس  هَ يُبَِشُِّرِك بَِكِلَمٍة ِمِّ يَُم إِنَّ اللَـّ َمََلئَِكةُ يَا َمر   إِذ  قَالَِت ال 

بِينَ َمر      ِخَرِة َوِمَن ال ُمقَرَّ ن يَا َواْل  اِلحِ  ﴾٤٥﴿ يََم َوِجيًها فِي الدُّ ًَل َوِمَن الصَّ ِد َوَكه   ِبِّ أَنَّٰى قَالَت  رَ  ﴾٤٦﴿ ينَ َويَُكِلُِّم النَّاَس فِي ال َمه 

لُُق َما يََشاءُ     هُ يَخ  ِلِك اللَـّ نِي بََشٌر قَاَل َكذَٰ َسس  ًرا فَِإنََّما يَقُوُل لَهُ ُكن فَيَُكونُ  يَُكوُن ِلي َولٌَد َولَم  يَم   َويُعَِلُِّمهُ  ﴾٤٧﴿ إِذَا قََضٰى أَم 

نِجيلَ     ِ َراةَ َواْل  َمةَ َوالتَّو  َن الِطِّ  ﴾٤٨﴿ال ِكتَاَب َوال ِحك  لُُق لَُكم ِمِّ بُِِّكم  أَنِِّي أَخ  ن رَّ َرائِيَل أَنِِّي قَد  ِجئ تُُكم بِآيٍَة ِمِّ  يِن َوَرُسوًًل إِلَٰى بَنِي إِس 

َمهَ وَ     َك  ِه َوأُب ِرُئ اْل  َب َرَص َكَهي ئَِة الطَّي ِر فَأَنفُُخ فِيِه فَيَُكوُن َطي ًرا بِِإذ ِن اللَـّ ِه َوأُنَبِِّئُُكم بَِما تَأ ُكلُوَن َوَما اْل  تَٰى بِِإذ ِن اللَـّ يِي ال َمو        َوأُح 

ِلَك َْل     ِمنِينَ تَدَِّخُروَن فِي بُيُوتُِكم  إِنَّ فِي ذَٰ  ْ َراِة َوِْلُِحلَّ لَُكم بَع َض الَِّذي ﴾٤٩﴿ يَةً لَُّكم  إِن ُكنتُم مُّ قًا ِلَِّما بَي َن يََديَّ ِمَن التَّو   َوُمَصِدِّ

هَ َوأَِطيعُونِ     بُِِّكم  فَاتَّقُوا اللَـّ َم َعلَي ُكم  َوِجئ تُُكم بِآيٍَة ِمِّن رَّ هَ َربِِّي َوَربُّكُ  ﴾٥٠﴿ُحِرِّ تَِقيمٌ إِنَّ اللَـّ س  ذَا ِصَراٌط مُّ ـٰ بُُدوهُ َه  .  ﴾٥١﴿ م  فَاع 
 

 )عَلمتان(     تحتهما في اْليات الكريمة السِّابقة .  المخطوطمعنى الكلمتين ما  -١

 عَلمات(٣)   الخارقة للعادة ، اذكر ثَلثًا منها . المعجزاتاْليات الكريمة عدًدا ِمن تّضمنت  -٢

 

 )عَلمتان(    الكريمة السِّابقة .اآليات ما بيِّنتها هللا على مريم عليها السَِّلم كفضل  ما -٣

 )عَلمتان(    الُمشار إليه في قوله تعالى : )ذلك ِمن أنباء الغيب نوحيه إليك( . حدّد -٤

 

 عن بني إسرائيل في أمورهم الّدينيّة والّدنيويّة ،  للتّخفيفرسالة عيسى عليه الّصالة والّسالم الّسماوية  جاءت -5
 )عالمتان(           وّضح ذلك ؟

 
 )عَلمتان(      ( .٤٩لفظ )بإذن هللا( كما جاء في اْلية ) تكراردًللة ما  -٦

 )عَلمتان( على قومه فيما أدعوا له ِمن األلوهيّة والّربوبيّة ، بيّن ذلك ؟الُحّجة عيسى عليه الّسالم أقام  -٧

مير )الهاء( في الكلمة  عالم   -٨  كن فيكون( الواردة في     ـه)فإنِّما يقول لتحتها في قوله تعالى :  المخطوطيعود الضِّ

 )عَلمة(           ( ؟ ٤٧اْلية )

 

الحين( المهدفي قوله تعالى : )ويكلِّم النِّاس في خّط الكناية فيما تحته وّضح  -٩  )عَلمة(  وكهًَل وِمن الصِّ

 )عَلمة(       .الّطباق مثاًًل واحًدا على  الّسابقةاستخرج ِمن اْليات   -١٠
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ــــــــــــــــــــــؤال  الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّســـــــــــــــــــالـــ  
ّ
 ة(ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمــــــــــــــــــــــــــع 18ــــي : )ـــــــــــــــــــانـــــــــــــــــث

 اقرأ اْلبيات اْلتية ِمن قصيدة )وا حرِّ قلباه( للشِّاعر أبي الطِّيب المتنبِّي ، ثُمِّ أجب عن اْلسئلة التي تليها :  أ(  

ن قـلـبـه شـبــم    مــقـــي عـنـده سـالـي وحــمـجسـوَمن ب  وا حرِّ قـلباه ِممِّ

 ة اْلمـمــف الــدِّولـيــبِّ ســي حُ ــدِّعــوت  ما لي أكتِّم حبِّا قـد برى جسدي 

 مـكـحـم والـصـخـت الـام وأنـصـفيك الخ  املتـيـيا أعدل النِّاس إًلِّ في مع          

 أن  تـحـسـَب الشِّـحـم فـيـَمن شحمه ورم  ةـادقـرات منك صـظـا نـذهـيـأع 

 إذا اسـتـوت عــنـــده اْلنـــوار والـظِّـلـم  وما انتفاع أخي الـدِّنيا بـناظـره 

 وأسمــعــت  كــلـمـاتـي َمــن  بــه صـمــم  ا الِّذي نظر اْلعمى إلى أدبي أن 

اهـا ويـخـتـصــم  أنام ملء جفوني عن شواردها   ويسـهــر الـخـلـق جــرِّ

 

ل . الواردةمعنى كلمة )شبم( ما  -١  )عَلمة(       في البيت اْلوِّ

ل ؟مّم  -٢  ()عَلمة        يشكو الشِّاعر في البيت اْلوِّ

ل ؟ الّشاعرقلب آلم ذي ما الِّ  -٣  )عَلمة(      كما يظهر في البيت اْلوِّ

 )عَلمتان(    له ، وضِّح ذلك . اآلخرينالدِّولة وحبِّ لسيف المتنبِّي بين حبِّه  وازن -٤

ابع . قيمةاستخلص  -٥  )عَلمة(       إيجابيِّة برزت في البيت الرِّ

 )عَلمة(    اْلخير .الكناية في قول الشِّاعر : )ملء جفوني( الواردة في البيت  وّضح -٦

 )عَلمتان(    أُكتِّم حبًّا قد برى جسدي( . في قول الشِّاعر : )ما لييّة الفنّ وضِّح الصِّورة  -٧

 )عَلمة(     الثِّالث . البيتالدِّولة ، كما يظهر في سيف يُعاتب المتنبِّي  عالم   -٨

 )عَلمة(     في البيت الخامس . االستفهامالذي خرج إليه  البالغيّ ما المعنى  -٩

ابع . البيتالجذر اللغويِّ للفعل )أعيذها(  الوارد في  اكتب  -١٠  )عَلمة(     الرِّ

 )عَلمة(     ، وضِّح ذلك .الفخر يعتبر البيت السِّادس ِمن أشهر أبيات   -١١

 )عَلمة(    في البيت الخامس . الواردةبالشِّكل حرف )الظِّاد( في كلمة )الظِّلم( اضبط   -١٢

 

 عَلمات(٤) فضيل التِّلِّ . محمودِمن قصيدة )سأكتُب عنك يا وطني( للشِّاعر  أربعة أسطر شعريِّة متتالية اكتبب( 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــالــــث :    عَلمة( ١٨) الـسِّــــــــــــــْال الـــــــثّـِ

 النِّصِّ اْلتي ِمن درس )الحساسيِّة( ، ثُمِّ أجب عن اْلسئلة التي تليه :اقرأ   

  ،ُط في مواسَم ُمعيّنة  الحساسيّةُ مرض من أمراض العصر الّشائعة وال سيّما لدى األطفال، ولها أسباب شتّى، وتَْنش"        
 . الّطلع فيه غبار روخاّصةً في نهاية موسم البرد ، وفي موسم الّربيع الّذي يكث  
 والحسياسيّة تفاعل غير طبيعّي يحدث في أنسجة الجسم المختلفة نتيجة ماّدة غريبة، مثل : غباِر الّطلع، أو مواّد التّجميل،   
 ية مثل المضاّد الحيوّي البنسلين، فضًًل على الدًّخان النّاتج عـن أو شعِر الحيوانات ، أو المواّدِ الّسامة ، أو بعض األدو  
 عوادم الّسيارات، ودخان الّسجائر، وعن كائنات صغيرة تعيش في الفراغ داخل الغرف المكتّظة بالُكتِب والّستائر والسُّجاد   
 ، ها إلي، فتهيّج األماكَن التي وصلت والمًلبس، وهي تصل إلى داخل الجسم عن طريق الفم أو األنف أو اللمس أو الحقن  
 فيؤّدي ذلك إلى تولّد أجسام ُمضاّدة دفاعيّة تؤثّر في النّسيج الُمصاب والشُّعيرات الّدمويّة الُمحيطِة الُمسبّبة ألعراِض   
 . " الحساسيّة  

     تنشط الحساسيّة ، كما ورد في النّّص ؟ المواسمفي أي  -١

       ورد في النّّص ؟ المقصود بالحساسيّة كما وّضح -٢

        ؟ كلمة بمعنى )المزدحمة( النّصّ ج ِمن استخر -٣

 إلى الجسم ؟ الحساسيّةطرق وصول  ما -٤

     

 الّصورة الفنّيّة فيما يأتي : وّضح -٥

 تنشط في مواسم معيّنة  (أ

 تُهيّج األماكن . (ب

 ج( تولّد أجسام ُمضادة دفاعيّة .
 ،،،،،،،،،،،،،،،،،، يُتبَع الصِّفحة الثِّالثة
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    المخطوط تحته في النّّص الّسابق . التّركيبيعود الّضمير )الهاء( في  عًلمَ  -٦

    )فيؤّدي ذلك إلى تولُّد أجسام ُمضاّدة دفاعيّة( ؟ : الُمشار إليه في جملة حّدد -٧

 حيطة( . للكلمات اآلتية : )المختلفة ، نتيجة ، ماّدة ، التّجميل ، عوادم ، الّستائر ، المُ اللغوّي اكتب الجذر  -٨

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 عــــــــالمـــــــــة( 18ــــــع : )الــــــــــّســــــــــــــؤال الــــــــــّرابــــــ 

 اقرأ النّّص اآلتي ِمن درس )التّراث والمعاصرة( ، ثُّم أجب عن األسئلة التي تليه :
والتّوازُن قائٌم بين الّطرفين وال أقول بين النّقيضين ؛ ألنّه ال تناقَض بين األصل ِ الّذي هو التُّراُث وبين الفرع الّذي "   

وحين يغيُب هذا التّوازُن تحدُث المشكلةُ، فِمن ينُظُر بالعين ِ العابرةِ إلى واقِعنا، وما يعيُش فيه إنسانُنا ِمن هو الُمعاصرةُ، 
بعض ظروِف األلم ِ النّفسّي والفكرّي والوجدانّي يجُد ِمن أسبابه الّرئيسِة االنفصال بين حاضره وما فيه من المعاصرةِ 

ش الُمنقطع عن وبين التُّراِث، بين فكِرِه الُمش وبين الواقع الّذي يدفُع برياِحِه القادرةِ على اقتًلع كّل األجسام  جذورهوَّ
 " الُمعلّقِة في الفضاِء .

            علّل ما يأتي : -1
 والمعاصرة كما ورد في النّّص .  بين التراثالتناقض دم ـع (أ

 يسبب المشكلة . التّراث والمعاصرةغياب التّوازن بين  (ب
 المشّوش لإلنسان العربّي .    كرالفجـ(    

       منه اإلنسان العربّي ، كما يبدو في النّّص .  يُعانيما الذي  -2
     )الهاء( في الكلمة المخطوط تحتها في النّّص الّسابق .الّضمير عالم يعود  -3
  فضاء( ؟عليها في الكلمات اآلتية : )قائم ، الّرئيسة ، الجاءت ُرسمت الهمزة بالّصورة التي  مَ ـل -4
     الُمعلّقة( . نفصال، المنقطع ، اال)للكلمات اآلتية :  اللغويّ الجذر  اكتب -5

      البديعّي بين ) األصل والفرع ، التّراث والمعاصرة( ؟ الُمحّسنما  -6

          الّصورة الفنّيّة في جملة :  وّضح -7

 ( .رة)ال تناقض بين األصل الذي هو التّراث وبين الفرع الذي هو المعاص 
       الذي ينتمي إليه النّّص الّسابق .الفّن األدبّي ما نوع  -8

 )الفكر المشّوش( الواردة في النّّص .داللة عبارة :  ما -9

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  الــــــــّســـــــــــــــــؤال الـــــخـــــامـــــــس :  
 اقرأ المقطع الّشعرّي اآلتي ، ِمن قصيدة )سأكتب عنك يا وطني( للّشاعر األردنّي )محمود فضيل التّل( ، ثُّم أجب عن   
  األسئلة التي تليها :  

 ُب عنك يا وطنيسأكت
 وأرسُم لوحةً للّشوق ِ تسكُن رحلةَ الّزمن
 وأرفُع رايةً للُحّب أحملُها وتحملُني

 سأكتُب ُكّل ما أهوى
 وما يحلو إلى الَوَطن
 سأذكُر أنّك البْشرى
 وكلُّ الخير للبََشر
 فآتي كلّما هتفَتْ 

 ظًلل الّشوق تطلبني
 وآتي كلّما امتّدت ذراُعَك َكْي تُعانقَني

 ثّم تحضنني بشوق
 سآتي كلّما نهَضتْ 
 رباَك الّطْهر تسألُني

 سآتي في شعاع الّشمس والّظلماِء والقمر ِ 
 سأرجُع للُربى َطْوًعا
 وأحمُل غربتي شوقًا

ابعة  ،،،،،،،،،،،،،،،،،، يُتبَع الصِّفحة الرِّ
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 وأطوي رحلةَ األيَام واألوجاع والِمَحن
 سآتي حالما تدعو

 بًل خيل
 وال طير
 وال ُسفن

 زيًزا كنَت ولتبقَ ع
 مدى األيام يا وطني

 الّسابق ؟ المقطعمناسبة القصيدة التي أُخذ منها ما  -1
 الّذي أُخذت منه القصيدة ؟ الّديوان الّشعريّ ما اسم  -2
 فضيل التّّل ؟ محمودثالثًا ِمن دواوين الّشاعر  اذكر -3
 إالَم يشير الّشاعر في قصيدته ؟ -4
  يؤّكد الّشاعر في قصيدته ؟ عًلمَ  -5
 الّشاعر بالغربة ؟  شعورل : عدم علّ  -6
 وطنه ؟ طبيعة يجد الّشاعر في  ماذا -7
 ما المقصود بالكلمات اآلتية الواردة في المقطع الّسابق : ظالل ، رباك ، الّطهر ؟ -8
 بيّن العاطفة البارزة في المقطع الّسابق . -9

 
 وّضح الّصورة الفنّيّة في قول الّشاعر : -10

  وأرفع راية للُحّب أحملها وتحملني -ب     رحلة الّزمن وأرسُم لوحةً للّشوق تسكُن  -أ
 كي تعانقَني بشوق ثُّم تحضنني وآتي كلّما امتّدت ذراعك -د     وآتي كلّما هتفت ظالل الّشوق تطلبُني . -ج

 وأحمل غربتي شوقًا -و     كلّما نهضت ُرباك الّطهر تسألني سآتيهـ. 
  ن .ي رحلة األيّام واألوجاع والمحوأطو -ز
 

  وّضح الّداللة المعنويّة في قول الّشاعر : -11      
    سأكتُب ُكّل ما أهوى -ب   لوحة الّشوق تسكن رحلة الّزمن  -أ           

  أطوي رحلة األيّام واألوجاع والمحن  -د  وكّل الخير للبشر سأذكر أنّك البشرى -ج    
 الّشمس  -و       بشوق ثُّم تحضنني هـ.    
 سآتي في شعاع الّشمس والّظلماء والقمر  -ح      الّظلماء  -ز    

  .سآتي حالما تدعو بًل خيل وال طير وال سفن  -ي   وأرفع راية للُحّب أحملها وتحملنيط.     
 مظهرين لهذا الّشوق . اذكر  ،الّشاعر ِمن بداية القصيدة عن شوقه لوطنه  عبّر -12    

 في القصيدة ؟تجد ذلك ، أين ُحبّه لوطنه جميل ِمن الكلمات ليُعبّر بها عن كّل ما هو الّشاعر انتقى   -13
 يدّل ذلك ؟وعًلَم  في تلبة نداء الوطن ؟ العوائقعدم وقوف عبّر الّشاعر عن كيف   -14
  )ال النّافية( في قوله : " بال خيل ، وال طير ، وال ُسفن " .تكرار داللة ما   -15
 على القصيدة؟األسلوب لإلنسان ، ما الّذي يُضفيه هذا  اإلنسانابق مخاطبة السّ المقطع الّشاعر وطنه في خاطب   -16
 في المقطع الّسابق . الّطبيعةعلى عناصر  االتّكاءما داللة   -17
 والوجدانّي في القصيدة . الحركيّ األثر للبعدين ما   -18
 واردة في النّّص .في قوله : )سأكتُب ، سأذكر ، سآتي ، سأرجع( ال الّسينِمن استخدام حرف  الغرضما   -19
 اآلتيتين : )الّربى ، الِمحن( . الكلمتين ما مفرد   -20
 الّسابق .المقطع جمع كلمة )البشرى( الواردة في  ما  -21
  بالّراية ؟ لوطنه وصف حبّهداللة ما   -22
 ذلك . وّضح ِمن مّرة ، أكثر  لجمال طبيعة وطنه اإلشارةالّشاعر في المقطع  يظهر  -23
 ؟  الّسابقاية المقطع في نه الّشاعرعالَم أّكد  -24
 ؟  الّصورةلنفسه في الغربة ، ما مالمح هذه  موجعةالّشاعر صورة رسم   -25
  : )امتّدت ، سآتي ، تسألني ، األوجاع ، لتبَق ، شعاع( ؟ اآلتيةاللغوّي للكلمات  الجذراكتب   -26

 ،،،،،،،،،،،،،،،،،يُتبَع الصِّفحة الـــخـــامـــســة 
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 في كلمتي : )تسألني ، الّظلماء( ؟ عليهاة التي جاءت بالّصور الهمزةِلَم ُرسمت   -27
 اآلتية :  الكلماتحروف اضبط   -28

 جـ( الباء والّشين في )البشر(  ب( الباء والّشين في )البشرى(   أ( الياء والحاء في الفعل )يحلو( 
 و( القاف في )تعانقني(   هـ( العين في )ذراعك(    د( الّظاد في )ظالل( 

 ط( الّطاء في )الّطهر(   ح( الّراء في )رباك(    )تحضنني( ز( الّضاد في 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 عالمات(  8: ) ــّســـؤال الــّســادسالــ   
 عالمات( 6)       وبحر كّل منهما : تفعيًلتهما البيتين اآلتيين ، واذكر قّطع  (أ

 وتَــحــَســُر ِمـــْن بُــعـــِد أقــطــارهــا   صــحـــــوٌن تُسـافـــر فــــيــهـــا الــعــيــونُ  -1  

 إْذ ال دواَء لـــلـــهــــوى ُمــــوجــــودُ   ن داء الــهــوىَمن ذا يُـداوي الـــقــلَب ِمـــ -2  
 )عالمة(         ليستقيم الوزن العروضّي والمعنى : البيتالفراغ بكلمة مناسبة ِمما يلي امأل  (ب

 يكوُن ................. فرٌج قريبُ   َعَسى الَكْرُب الذي أمسْيُت فيه     
 د. ُمْنتهاهُ    جـ. فيه   َوراَءهُ  -ب   بَْعَدهُ  -أ    

 )عالمة(              بين شطري البيت اآلتي : افصل ج(      
 عصفورتاِن في الحجاِز حلّتا على فَنَْن     

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 :  ـابــــــــعـــــــــــــالـــّســــؤال الــّسـ   
 اقرأ النِّصِّ اْلتي ، ثُمِّ أجب عن اْلسئلة التي تليه : (أ

 عنه ِمن فواكه أو بقول، ماالفالحات راجعات ِمن الحقول البعيدة، وقد حملن  على رؤوسهّن ما جم ترىما أجمل  أْن "       

لة فيهّن وال حدباء . إّن الفاّلحأجمل     يعيش ِمن عرق جبينه، ال يعتدي  نفسه ِمشيتهّن وُهّن يطأن  الثّرى ُمترفّقات ال مترّهِ

 . "اس جوًعا لُقمته استجداًء ، بل هو قوام الحياة ، فهو الّذي يمدّ المدن بما يقيم حياتها ، ولوالها لمات النّ  يستجدي وال   

       استخرج ِمن النِّصِّ السِّابق مثاًًل واحًدا على كلِّ ِمنِّ : -١

 اسم هيئة -ج  اسم فاعل لفعل غير ثَلثيِّ  -ب  اسم فاعل لفعل ثَلثيِّ  -أ

ن أسلوب شرط    صفة مشبِّهة  -د  مصدًرا لفعل غير ثَلثيِّ  -و  هـ تركيبًا يتضمِّ

ا .تحتهما في النِّصِّ السِّ  المخطوطالكلمتين  أعرب -٢  ابق إعرابًا تامًّ

      التِّام .الّضبط ِمن الفعل )مات ، أقام( مع  المّرةُصغ اسم  -٣

    . (يا رافعًا راية الشِّورى ، لك ِمنِّا السَِّلم)نوع المنادى في جملة : بيّن  -٤

 الخطأ النحويِّ فيها: )َمن يدنو ِمن النِّار يصطلي بوهجهها( .مصوبًا كتابة الجملة اْلتية  دـأع -٥

    بالصِّورة التي جاءت عليها في كلمة )استجداء( .الهمزة لَم ُرسمت  -٦

ازنوع المشتقِّ في قوله تعالى : )بيّن  -٧    مشِّاء بنميم منِّاع للخير معتٍد مريب( . همِّ

 

ن هذا السِّْال ِمن )ي (ب  ( فقرات ، لكلِّ فقرة أربعة بدائل ، واحدة منها فقط صحيحة ، انقل إلى دفترك إجابتك رقم١٠تكوِّ

        الفقرة ورمز اْلجابة الصِّحيحة :

 اسم المفعول ِمن الفعل )هاب( هو : -١

هيوب  -ب  ُمهاب  -أ هيب -ج  م   ُمهيب -د  م 

 اسم الفاعل ِمن الفعل )تولِّى( هو : -٢

 ُمتوّل  -د  ُمتولّى  -ج  ُمتولّي  -ب  وال ٍ  -أ

 اسم اْللة في ما تحته خطِّ في ما يأتي هو : -٣

 الّرجل بين فّكيه مقتل -ب   مالّرسول الكري معراجالقدُس  -أ

 البترول في الّزرقاء  مصفاة -د      للوقتمضياع زيد   -ج

 الفعل الذي لم يجزم بحذف حرف العلّة في الجمل اآلتية هو في جملة : -4
 أفراد العائلة زيٌد لم يدُع لحضور الحفلة إاّل  -ب  جعًا يتعلُّق بموضوعه إاّل قرأه الباحُث مر لم يدع ِ -أ
 وال تدُع مع هللا إلًها آخر . -د     لم يدعُ المظلوُم إاّل هللاَ  -ج   
 

 ،،،،،،،،،،،،،،،،،، يُتبَع الصِّفحة السِّادسة
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 الكلمة التي همزتها همزة وصل في قوله تعالى : " ُكلوا وارعوا أنعامكم إّن في ذلك آلياٍت ألولي  -5
 النُّهى " هي :        

 ارعـوا -د    اّن  -ج  اولي  -ب  انعامكم  -أ
 

 عار عليك إذا فعلت عظيم ، الفعل )تنه( هو : ال تنهَ عن خلق وتأتي بمثله  -6
        ، وعلى رفعه الّضّمة المقّدرة  فعل مضارع مرفوع -أ

 ع منصوب، وعًلمة نصبه الفتحة فعل مضار -ب
 فعل أمر مبنّي على الفتح  -ج
 فعل مضارع مجزوم ، وعًلمة جزه حذف حرف العلّة . -د
 

 مة نصب الفعل المضارع الُمعتّل بالياء هي :عال -7
 الّضّمة الُمقّدرة -د الّضّمة الّظاهرة -ج الفتحة الّظاهرة  -ب  الفتحة الُمقّدرة  -أ

 
 يا ليل متى الّصبح ، نوع المنادى في المثال الّسابق هو : -8

 اسم علم -د  نكرة غير مقصودة  -ج نكرة مقصودة  -ب  مضاف  -أ
 

 )أكرْمُت كال الّرجلين( هو :إعراب )كال( في جملة :  -9
 مفعول به منصوب ، وعًلمة نصبه األلف ألنّه ملحق بالمثنّى . -أ

 مفعول به منصوب ، وعًلمة نصبه الفتّحة الُمقّدرة على األلف . -ب
 مفعول به منصوب ، وعًلمة نصبه الكسرة الُمقّدرة . -ج
 فاعل مرفوع ، وعًلمة رفعه األلف ألنّه ملحق بالمثنّى . -د
 

 ُكتبت الهمزة في كلمة )تهيّؤ( على هذه الّصورة ألنّها : -10      
 متطّرفة وما قبلها ساكن -ب   متطّرفة وما قبلها مضموم  -أ
 مضمومة وما قبلها مضموم -د   ألنّها ساكنة وما قبلها مضموم  -ج

 
 

 :  عالمة( 15ـّســـــــؤال الــثّــامـــــــن )الــ  
 ، القّصة القصيرة ، الحكاية .المقصود بــ : التّلخيص وّضح  (أ

 
 اآلتية : الموضوعاتاكتب في واحد ِمن   (ب

ّرج والوسطى وف بالّسبابةفي الجنّة هكذا " وأشار  اليتيمقال رسول هللا عليه الصالة والّسالم : " أنا وكافل  -1
 بينهما .

 بصبره ومثابرته . العلميّة والعمليّة طالب ُمكافِح تفّوق في حياتهقّصة  -2
 ." الحفاظ على الممتلكات العاّمة دليل حضارة ومظهر ِمن مظاهر االنتماء للوطن نوان " مقالة بع -3

 
 
 

 انتهت األسئلة     
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 اإلجابات النّموذجيّة لمادة )اللغة العربيّة للفروع كافّة(   
 إعـــداد الــُمــعــلّــم : جعفر المحيسن   

 
  : ة(ــــالمـــــع18الّســـــؤال األّول : )

 )عَلمتان(   الُمصاب بالبرص ، وهو بياض يعتري الجلد/ اْلبرص :   اختارك أو فّضلكاصطفاك :  -١

إحياء عيسى للموتى ، إشفائه للمولود أعمى وأبرص ، تكليم عيسى للنّاس في المهد  ،ة عيسى ِمن غير أب والد -2

 عَلمات( ٣)    يُكتفى بذكر ثَلث نقاط فقط لكلِّ نقطة عَلمة    

 

 )عَلمتان(        اها وطهِّرها على نساء العالمين . اصطف  -٣

 

 )عَلمتان(   كّل ما ذكره هللا تعالى ِمن قصة امرأة عمران ومريم وزكريا ويحيى عليهم الّسالم -٤

 

 )عالمتان(  .    التّأييد والتّأكيد لرسالة موسى عليه الّسًلم ممثّلة بالتّوراة / تحليل بعض ما ُحّرم عليهم  -٥

 

 )عالمتان( .لى أّن معجزات عيسى عليه الّسًلم كانت بمشيئة هللا وقدرته ؛ دفعًا لتوّهم األلوهيّة عنه للتّأكيد ع -6

 
 )عالمتان( في قوله تعالى : )إّن هللا ربّي وربُّكم فاعبدوه( ، دليل على أنّه عبد هلل كما هم عبيد هلل تعالى . -7

 

 )عَلمة(          وليًدا . :أوطفاًل  -٨
 

مير ) -٩  )عَلمة(        الهاء( على )أمًرا( يعود الضِّ

م   -٠١     ١  )عَلمة(        الدّنيا واآلخرة         أو:أحلِّ وأحرِّ

 

  ا

 ــة( ــالمـــــع 18ــي : )ــــــانــــــثّـــــــؤال الــــّســــــلــا

 )عالمة(            بارد  شبم : -1

 )عالمتان(     .أصابه وأحّر قلبه يشكو ِمن جفاء سيف الّدولة وبرود قلبه ، وِمن سقم  -2

 )عالمة(       ظلم األمير )سيف الّدولة( ومعاملته المنحازة ألعدائه . -3

 ، وحّب اآلخرين ظاهره صادق وباطنه متكلّف .غير متكلّف وقد أنحله وأبرى جسدهحّب الّشاعر لسيف الدولة صادق  -4

 )عالمتان(             

 )عالمة(                نخداع بالمظاهر . القيمة اإليجابيّة هي : عدم اال -5

 )عالمة(          كناية عن إراحة الفكر واالطمئنان . -6

 )عالمتان(      شبّه ُحبّه بآلة تُقّطع الجسد . أو:شبّه ُحبّه بشيء يُضِعف  أو:شبّه ُحبّه لسيف الّدولة بجسم يُستر  -7

 )عالمة(      غير عادل في تعامله معه مقارنة بتعامله مع اآلخرين .   -8

 )عالمة(        الغرض البالغّي لالستفهام هو )النّفي( .   -9

 )عالمة(    عــوذ )ع و ذ( ،   إذا كتب الّطالب : عـــاذ أو: ع ا ذ )إجابة خاطئة( .  -10

 )عالمة(     .  لقدرته الفائقة على تضخيم ذاته في شعره واعتداده بنفسه -11

 )عالمة(        .  )بالّضم( رسًما أو كتابة أو:الظُّلم    -12

يكتب الّطالب أربعة أسطر شعريّة متتالية )يُسكت عن الّضبط مهما كان( وإذا ضبط خطأ يُسامح ، يُسكت عن الخطأ  -ب

               اإلمالئّي . 
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 الــــــــــــــّســــــــــؤال الــــثّـــالــــــث : 

 نهاية موسم البرد ، موسم الربيع . -1

 غير طبيعّي يحدُث في أنسجِة الجسم ِ المختلفِة نتيجِة ماّدة  غريبة  ، مثل : غباِر الّطلع، وبعض  تفاعلٌ  لحساسيّة :ا -2

 األدوية والّدخان .
 

 المكتّظة . -3

 الفم ، األنف ، اللمس ، الحقن . -4

 نشيط . شبّه الحساسيّة بكائن حيّ  تنشط في مواسم معيّنة : أ(   -5

 يثورون . شبّه األماكن بأشخاصب( تهيّج األماكن :  

 شبّه األجسام الُمضادة بالمولود . أو:شبّه األجسام المضاّدة بالجيش تولّد أجسام مضادة دفاعيّة : ج(          

 

 )األماكن( . تعود على -6

 ( .تهيّج األماكن التي وصلت إليهاالمشار إليه هو : ) -7

 وطأو مّد ، جمل ، عـدم ، ستر ، حخلف ، نتج ، مدد الجذور على التّوالي :  -8

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 : الــّســؤال الــّرابـــــــع

  
 ذي هو التّراث وبين الفرع الّذي هو المعاصرة .ألنّه ال تناقض بين األصل الّ أ(  -1

 النّفسّي والفكرّي والوجدانّي، االنفصال بين الحاضر والتّراث، الفكر المشّوش .بسبب ظروف األلم ب( 

 النقطاعه عن جذوره .ج( 

 

 ظروف األلم النّفسّي والفكرّي والوجدانّي . -2
 .يعود على فكره المشّوش  -3
 أو حرف علّة أو ألف أو حرف ساكن . وما قبلها حرف مدألنّها مكسورة طة على نبرة ُرسمت على متوسّ     قائم :  -4

 وما قبلها مفتوح والكسرة أقوى ِمن الفتحة . ألنّها مكسورةُرسمت متوّسطة على نبرة  الّرئيسة : 

 ُرسمت على الّسطر ؛ ألنّها متطّرفة وما قبلها ساكن أو حرف مدّ  الفضاء :

 . فصل ، قطع ، علق -5

 لّطباق .ا -6

 شبّه التّراث بالّشجرة والمعاصرة بغصونها وأوراقها . -7
 مقالة أدبيّة اجتماعيّة . -8

 داللة على اختًلط أفكاره وتخبّطها  .الفكر المشّوش : -9
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 : الـــّســـؤال الــخــامــس
 فالّشاعر يعشق األردّن ، ويفخر بمحبّته له ، ويعتّز بانتمائه إليه وتعلّقه به؛ لما لألردّن ِمن   ،بسبب اغترابه عن الوطن  -1

 ؤّكد احترامه لإلنسان ، وما قّدمه للمجتمع اإلنسانّي في مختلف المجاالت .حضور دولّي متميّز ، ي       
 شراع الليل والّطوفان )أي إجابة أخرى بالنّقص أو الّزيادة والنّقصان على اسم الّديوان فاإلجابة خاطئة وتخسر          -2

 العًلمة كاملة( .    

 . دار االنتظار ، هامش الّطريقأغنيات الّصمت واالغتراب ، نداء للغد اآلتي ، ج -3

 أيام اغترابه عن الوطن . -4

 التّأكيد على أّن األردن يعيش في داخله ، ويسكن كّل منهما في اآلخر . -5

 ألّن األردّن معه وروحه التي ال تُفارقه أينما حّل وارتحل . -6
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 .يجد في طبيعة الوطن المنزل الذي يطمئّن إليه  -7

 ، الّطاهرة ، النّقيّة، الّصافية: الّطهر /ما ارتفع ِمن األرض، المرتفعات: / ُرباكّل " وهو الفيء مفردها " ظ)ظالل:  -8

 ( .الخالية ِمن كّل ما يشين  

 .عاطفة صادقة تتمثّل بالّشوق والحنين إلى الوطن  -9

  

 لة دفعه شوقه لكتابتها .شبّه كًلمه في وطنه باللوحة الجمي أ( وأرسُم لوحةً للّشوق تسكُن رحلة الّزمن : -10

 شبّه راية حبّه لوطنه بشخص يحمله . أو:شبّه ُحبّه لوطنه بالّراية ب( وأرفع راية للُحّب أحملها وتحملني :             

         ه بشبّه ظًلل الّشوق بأشخاص تطل أو: صّور شوقه لوطنه ظًلاًل تطلبهج( وآتي كلّما هتفت ظالل الّشوق تطلبُني :                  

 ه شبّه ذراع أو: شبّه ذراعه بشخص يمّد يده ليُعانقهد( وآتي كلّما امتّدت ذراعك كي تعانقَني بشوق ثُّم تحضنني :                   

 باألّم التي تحضن طفلها .                      

 شبّه الجبال في وطنه بأشخاص أو:ه بفتاة طاهرة عفيفة شبّه جبال وطنهـ( سآتي كلّما نهضت ُرباك الّطهر تسألني:                  

 تسأله العودة .                      

 شبّه غربته بشيء يُحَمل .وأحمل غربتي شوقًا :  و(                 

 .شبّه رحلة أيامه واوجاعه ومحنه بكتاب يُطوى ز(  وأطوي رحلة األيّام واألوجاع والمحن :                  

 

 .  وطنه على مدى الّزمنداللة على شّدة حبه وشوقه ل أ( لوحة الّشوق تسكن رحلة الّزمن :   -11 1

 داللة على انتقاء الّشاعر لكّل ما هو جميل تعبيًرا عن حبّه لوطنه .ب( سأكتُب ُكّل ما أهوى :                 

                 هو مصدر سروره وسعادته وبشراه ومصدر الخير والعطاء .إشارة إلى أّن الوطن ج( سأذكر أنّك البشرى :                    

 داللة على قرار العودة للوطن بعد أن أتعبته الغربة .د( أطوي رحلة األيّام واألوجاع والمحن :                    

 شوقه وتلّهفه لمعانقة الوطن .هـ( بشوق ثُّم تحضنني :                   

 رمز للحريّة ويوم جديد وحياة جديدة واألمل بالعودة للوطن .مس : و( الشّ        
 .رمز لًلغتراب عن الوطن والِمَحن والمآسي التي عاشها في الغربة بعيًدا عن الوطن ز( الّظلماء :        
 داللة على عودة الّشاعر لوطنه في كّل الّظروف .ح( سآتي في شعاع الّشمس والّظلماء والقمر :       

 . ُحّب الوطن متبادل بين الّشاعر ووطنهط( وأرفع راية للُحّب أحملها وتحملني :       
ا وبحًرا ي( سآتي حالما تدعو بال خيل وال طير وال سفن :        شدة شوقه لوطنه دفعه الجتياز العوائق الماديّة برًّ

ا .                  وجوًّ
 

 وقه رسمه لوحة في ش كتابته شعًرا في وطنه ، نني ،وأرسم لوحة للّشوق ، ظًلل الّشوق تطلبني ، وبشوق ثُّم تحض  -12

 لوطنه ، العودة إلى وطنه كلّما ناداه .                   

 

 سأكتُب كّل ما أهوى ، وما يحلو إلى الوطن . -13 1

  

 ية الّشاعر في تلب، بمعنى أّن العوائق ال تقف أمام  (سآتي حالما أدعو ... بًل خيل .. وال طير .. وال ُسفن)في قوله :  -14

ا  نداء وطنه حالما يدعوه ، حتّى وإْن لم تتوافر لديه وسيلة                  ا أو جوًّ  تنقله إلى وطنه ، فهذه العائق ال للنّقل بحًرا أو برًّ

 .يدّل على شّدة شوقه لوطنه وتعلّقه به ، و يقف حاجًزا أمامه                

 

 أّن عودته لوطنه متحقّقة مع نفي وجود وسيلة تُقلّه .تأكيد النّفي ، بمعنى  -15 1

 

 يُضقي جماليّة على الّصورة الّشعريّة للقصيدة ، ويجعلها أكثر قدرة على التّعبير عن المشاعر الّداخليّة . -16

 

 خارج  جاءت منسجمة مع التّجربة الّشعريّة لدى الّشاعر، فأظهرت شوق الّشاعر، والّذي أشّد ما يكون في غربته -17

 حدود الوطن، وكشفت عن تعلّقه به ألّن هذه العناصر جزًءا ِمن وطنه ، فعبّر بها عن ُحبّه لوطنه بعيًدا كان أم قريبًا .               
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 فهو ملتزم تجاه وطنه الّذي ينتمي بإخًلص وصدقامتزجت به عواطف الشاعر في صورة جماليّة  البعد الوجدانيّ  -18          

 جاء منسجًما مع البعد الوجدانّي ُملبّيًا له ؛ لبّث الحيويّة في الّصورة الّشعريّة .والبعد الحركّي                  

 

 الّسين تدّل على المستقبل القريب ، بمعنى تحقّق إنجاز هذه األفعال في القريب . -19 1

 . ِمحنة مفرد كلمة )المحن( :  ربوة أو رابية ، مفرد )الّربى( :  -20

 )البشرى( هو )البَُشر( . مفرد -21

 . وكرامته شأنهوعلو  ، وداللة على اعتزازه بوطنه ورفعته ووضوحه وثباته داللة على رسوخ حبّه -22 2

 رباك الّطهر ؛ حيث وصف مرتفعات وطنه بالّطهارة والنّقاء والّصفاء داللة على جمالها، كما يصف جمال طبيعة   -23 2

  ت الّصباح عند شروق الّشمس .بًلده في وق                  

 عّزة وطنه وبقائه عزيًزا مدى الحياة .أّكد على  -24

 رحلة موجعة مليئة باألوجاع والِمحن . -25

     مّد أو مدد ، أتي ، سأل ، وجع ، بقي ، شّع أو شعع . -26

 الّسكون . ُرسمت متوّسطة على ألف ؛ ألنّها مفتوحة وما قبلها ساكن ، والفتح أقوى ِمنتسألني :  -27

 ُرسمت على الّسطر ؛ ألنّها متطّرفة وما قبلها ساكن أو حرف مدّ او ألف أو حرف علّة . الّظلماء :                

 )بالّضم(ذراُعك  )بالكسر( / ِظًلل )بالفتح( / البََشر)بالّضّم والّسكون( / البُْشرى  )بالفتح والّسكون( / يَْحلو -28

  )بالّضّم( . الطُّهر )بالّضّم( /ُرباك  )بالّضّم( /تحُضنني )بالفتح( /  تعانقَني                 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ات(ــالمـــع 8: ) ــــّســادســؤال الـــــّســــــــــــال

 عالمات(6)      وبحر كّل منهما :  تفعيًلتهماالبيتين اآلتيين ، واذكر  كّل ِمنقّطع  (أ

 اــاِرهــطـــِد أقْ ـعوتَــحـَسـُر ِمـن بُـ  ــحـــوٌن تُـسـافِــر فــيـهـــا الــعُـــيـــوُن صُ  -1

 ب ـــ ب / ب ـــ ـــ/ ب ـــ ـــ / ب ـــ  ــ / ب ـــ ب ب ـــ ـــ / ب ـــ ب / ب ـــ ـ    

 فعوُل      فعولن     فعولن    فعو    فعولن     فعوُل       فعولن     فعوُل 

 بحر المتقارب أو البحر المتقارب التّاّم . )مجزوء المتقارب خطأ(

         

 اَء لــلــهـــوى مــوجـــودُ إذ ال دو  ــن ذا يــداوي الـقـْلـَب ِمــن داِء الـهـوىمَ  -2

 ـــ ـــ ب ـــ / ب ـــ ب ـــ / ـــ ـــ ـــ  ــ ـــ ب ـــ / ـــ ـــ ب ـــ / ـــ ـــ ب ــــ     

 مستفعلن     ُمتفعلن        مستفعل  ُمستفعلن      مستفعلن     مستفعلن               

 حر الّرجز أو بحر الّرجز التّام )مجزوء الّرجز خطأ(ب

 

 طيع عالمة واحدة ، وللتّفعيالت عالمة واحدة ، والسم البحر العروضّي عالمة واحدة .: للتّقملحوظة 

 إذا أخطأ الّطالب خطأين في التّقطيع يخسر عالمة البيت ، وإذا أخطأ خطأين في التّفعيلة يخسر العالمة .        

 )عالمة(          وراءه أو رمز )ب( . (ب

 )عالمة(     دره ال بّد يوًما آفلُ وب   فإنّما الّشباُب ظلٌّ زائلٌ ج(  
 
  لــسِّـــْال الــسِّــابــع : ا

 اًلستخراج :  -١

 مترفّقات ، متّرّهلة .ب( اسم فاعل لفعل غير ثَلثيِّ :     راجعات اسم فاعل لفعل ثَلثيِّ :  (أ

 البعيدة ، حدباء . د( صفة مشبِّهة :     مشيتهّن )ِمْشيئة(ج( اسم هيئة : 

ن أسلوب  استجداء .و( مصدًرا لفعل غير ثَلثيِّ :  لواله لمات النّاس جوًعا شرط : هـ( تركيب يتضمِّ

   

 المقّدرة على آخره ُمنع ِمن ظهورها التعذّر .الفتّحة )بديل منصوب( بأْن، وعًلمة نصبه فعل مضارع منصوب ترى: -2
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 مضاف ، والهاء  الفتحة الّظاهرة على آخره وهو )بديل منصوب( ، وعًلمة نصبهتوكيد معنوّي منصوب  نفسه :
 في محّل جّر مضاف إليه . ضمير متّصل مبنّي             

 
تة ، إقامة واحدة . -3  َمو 
 شبيه بالمضاف . -4
 َمن يدُن ِمن النِّار يصطل ِ بوهجها . -5
 ُرسمت على الّسطر ؛ ألنّها متطّرفة وما قبلها ساكن أو ألف . -6
 صيغة مبالغة . -7

 

 ب(  اًلختيار ِمن متعدِّد :

 

  
 

 ا
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 :  ــــثّــامـــــن )التّعــبـيـر(ــؤال الـــّســـــلا
 كًلم مكتوب يتبادله شخصان بينهما صداقة أو قرابة أو نحوهما، يكشف الكاتب فيه عن مشاعره وانفعاالتهالّرسالة:  -أ

 ق المواقف الحياتيّة ، فكانت رسائل االعتذار والعتاب والتّهنئة .اختلفت موضوعاتها وف
فّن أدبّي يتناول حادثة أو مجموعة حوادث تتعلّق بشخصيّة أو مجموعة ِمن الّشخصيّات اإلنسانيّة في  القّصة القصيرة : -ب

 .  ممتع بيئة زمانيّة أو مكانيّة ما تنتهي إلى غاية أو هدف بُنيت ِمن اجله القّصة بأسلوب أدبيّ 
شكل أدبّي قصصّي شفاهّي ليس لها مؤلّف معروف في الغالب ، تُقّدم أحداثًا ذات بداية ونهاية ، وتناقش الحكاية :  -ج

 .موضوعات نادرة وغريبة ، وال تقف على حوادث صغيرة بتفصيًلتها ، وفيها مجال واسع للخيال الّشعبّي 
             

 كما يأتي :  توّزع العالمات الكليّة على الموضوع
 عالمات( 4)     .تسلسلها ، ترابطها ، جّدتها ، مناسبتها للموضوع األفكار :  -1
 عالمات( 4)   . قّوة التّراكيب ، توظيف الخيال ، مراعاة الّشكل الفنّّي للموضوع األسلوب : -2
 )عالمتان(    .ومراعاة عًلمات التّرقيم ، ووضح الخطأ ونظافة الّصفحة  سالمة اللغة ، -3
 

  

 

 

 

 

 

 

مز الصِّحيح م الجملةرق  الرِّ

هيب( -١  ج )م 

 د )ُمتوّل( -٢

 د )مصفاة( -٣

 أ )لم يدع الباحث مرجعًا يتعلّق بموضوعه إاّل قرأه -٤

 د )ارعوا( -٥

 د )فعل مضارع مجزوم وعالمة جزمه حذف جرف العلّة -٦

 ب )الفتحة الّظاهرة( -٧

 ب )نكرة مقصودة( -٨

 ب )مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة المقدرة على األلف -9              

 أ )متطّرفة وما قبلها مضموم( -10                   
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