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 (عالماتٙأوال: التعبير)
 ( عالمات 6): اكتب في موضوع واحد من الموضوعات التالية :األولالسؤال 

 مقالة عن الكلمة الطيبة والكلمة الخبيثة. .ٔ
 .اْلَوظيَفةِ  َعمى ِلْمُحصوؿِ  ُتَؤىُِّمؾَ  اّلتي الّذاتّيةَ  سيَرَتؾ اْكُتبْ  الشَِّركاِت، إْحدى في ُمحاِسبٍ  ظيَفةِ ِلو  ِبَطَمبٍ  دَّْمتَ تقَ  .ٕ

 
 (ةعالمٛٔ: المطالعة) ثانيا

 عالمات(ٜ: مف موضوع)القدس روح فمسطيف(     )الثانيالسؤال 
ـُ الَقريُب والَبعيُد أفَّ ُدرََّة ىِذِه األْرِض "...     الُمباَرَكِة َوروَحيا الُقدُس الشَّريُؼ، بّواَبُة األْرِض إلى السَّماِء الَّتي اسَتْقَطبْت َوَيعَم

، َفَتقاَطَر ّأْصحاُبيا َعمى ماِئَدِة َبَرَكِتيا الِ  َبِة، َوَتداَفعْت ِبَفْضِميا، َوَشَرِؼ َمكاَنِتيا، َوَعراَقِة تاريِخيا، الُعقوَؿ واأَلْقالـَ لِييَِّة الّخالَّ
ا ُفيوَض الَبَرَكِة لَّفاُتيـ، َوَعال َصريُر َأقاْلِميـ َتذُكُر َفضاِئَميا، َوَتَتَغّنى ِبَمحاِسِنيا، ُوُكمَّما َكتَبوا، فاَضْت َعمْييـ َخزاِئُنيُمؤَ 

ّباِنيَِّة، َوَجمََّمْتيـ ِبَعباَءِتيا ّضاَءِة، َفَجال إْشراُقيا ِغشاَوَة النَّْفِس، َوَأْشَعَؿ الُقُدسيَِّة، وطّمْت َعمْييـ ِمف َوراِء ِخْدِرىا ِبَطياَرِتيا الوَ  الرَّ
 "....ُحْسُنيا ُجْذَوَة الَمَحبَِّة، َوَحّرَؾ َغراُميا ُقموَب الُمِحّبيَف والُمْبِدعيفَ 

 ثـ أجب عف األسئمة التي بعدىا. اقرأ العبارة السابقة،
 عالمات(ٗ)     اختر الصواب لكؿ مما يأتي مما بيف القوسيف:  -ٔ
؟ إلْيوِ  َينتمي اّلذي األَدِبي   المَّوفُ  ما -أ   الّنص 
 .الِقّصة -ٗ.               األَدبّية اَلمقالة -ٖ.         الُخطبة-ٕ.               الخاِطرة -ٔ
 ":َوروُحيا الُمباَرَكةِ  األْرضِ  ىِذهِ  ُدرَّةُ  المقصود ب"-ب
 .أريحا-ٗ.                       عّكا-ٖ  .           الَخميؿ -ٕ.               اُلقدس-ٔ
 مرادؼ )تقاطر(: -ج
 تتابع. -ٗتعاىد.       -ٖتقابؿ.     -ٕتعاوف.     -ٔ
 صوت األقالـ يسمى: -د
 حفيؼ.  -ٗصرير.         -ٖصفير.      -ٕصميؿ.     -ٔ
 (عالمتاف)                                          الّسماِء؟ إلى األْرضِ  بّواَبةَ  الُقدَس  بوْصِفوِ  الكاتبُ  َيعني ماذا -ٕ
ّباِنيَّةِ و َعال َصريُر َأقاْلِميـ َتذُكُر َفضاِئَميا، وتََتَغّنى ِبَمحاِسِنيا، ُوُكمَّما َكتَبو   -ٖ  .ا، فاَضْت َعمْييـ َخزاِئُنيا ُفيوَض الَبَرَكِة الرَّ

 (عالمة)                                                  بيف نوع الواو المخطوط  تحتيا في العبارة السابقة.     
 )عالمة(                                              استخرج مف العبارة السابقة محسنا بديعيا،وبيف نوعو.    -ٗ
 ( )عالمة                                               ".الَمَحبَّةِ  ُجْذَوةَ  ُحْسُنيا َوَأْشَعؿَ  وضح التصوير في قولو:" -٘
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 وؿامتحاف نياية الفصؿ األنموذج 

 ـٕٛٔٓ-ٕٚٔٓلمعاـ الدراسػي 

 

   المغة العربيةالمبحػػث    :   
  شراعال:      الصػػػؼ  
  ة ونصؼساع :    الزمػػػف   

    
 عالمة (                       ٓٙ   ( مجموع العالمات                                         
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 عالمات(ٜ): الثالثالسؤال 
 أجب عف األسئمة اآلتية:

؟ الّديفِ  َتعاليـِ  معَ  الِمْيِنيَّةِ  الّسالمةِ  َمفيوـُ  َيمتَقي َمًدى أيِّ  إلى -أ  (ثالث عالمات)                               السالميِّ
حْ  حيفا، مدينة تاريخِ  مسيرة في ُميّمةً  وِذكريات معاني الحناطيرِ  ساحةُ  تحمؿُ  -ب  (ثالث عالمات)             .ذلؾ وضِّ
 (ثالث عالمات)                               .العالقةِ  ىذه جوانبَ  بّيف وثيقٌة، عالقةٌ  القدسِ  وأسوارِ  َعّكا أسوارِ  َبْيفَ  -ج

 عالمة(ٕٔثالثا: النصوص )
 عالمات(ٙمف نص )مرارة أب(    ): السؤال الرابع
 ُتَعػػػؿ  بما ُأْدني َعَمْيػػػػػَؾ وتَْنيَػػػػػػػػػػػُؿ                             ػػػعًا َذْوُتَؾ َمْولودًا َوُعمُتَؾ يافِ غ
ـْ َأِبْت           لَشْكواَؾ ِإال سػػػػػػػػػػػاِىرًا َأَتَمْمَمػػػػػػػػػػػػػػؿُ       إذا َلْيمٌة ناَبْتَؾ بالشَّْكِو َل

 نػػػػػػػػَي َتْيُمػػػػػػػػُؿ               دوني وعيْ  ُطِرْقَت بوِ      كَأّني أنا المْطروُؽ دوَنَؾ باّلذي
نيا  ـُ َأفَّ المَ لَ     َتخاُؼ الرَّدى َنْفسي عميَؾ واِ  ػػػػػػػػػػػػػػُؿ            َتْعَم ـٌ ُمَؤجَّ  وَت َحتْػػػػػػػ

 (عالمتاف)   يأتي: فيما الّصحيحةَ  الجابةَ  نختارُ -ٔ
 عمى: الثّاني يتِ البَ  ( فيؿُ مَ ممْ )أتَ  كممةُ  تدؿ    . أ

 باالة.  مُ الاّل  -ٗة.        وَ فْ الجَ -ٖؽ.    مَ القَ  -ٕتظار .       االنْ -ٔ      
 :رابعال يتِ ( في البَ الردى) ممةِ عنى كَ مَ   . ب

 . الخطر -ٗ.        اليالؾ -ٖ.     األذى -ٕ.       الحرب -ٔ
 :الثالث تفي البيْ  المعنى الصرفي لكممة )المطروؽ(ج. 

 .اسـ مكاف -ٗ.      صيغة مبالغة -ٖ.       اسـ مفعوؿ -ٕ.      اسـ فاعؿ -ٔ      
 البيت األوؿ:بيف كممتي)تعؿ(و)تنيؿ( في  -د

 مقابمة. -ٗسجع.       -ٖجناس.     -ٕطباؽ.    -ٔ    
 )عالمة(                                 مبينا موقفؾ منيا. وضحيا،ولت القصيدة قضية اجتماعية خطيرة، تنا -ٕ
 )عالمتاف(                       فيَؾ ُأَؤمِّؿُ  يا َمدى ما ُكْنتُ إليْ         َة اّلتيمّما َبَمْغَت السِّفَّ والغايَ فَ  :الّشاعرُ  قاؿَ  -ٖ

ـُ الُ نْ َت المُ َؾ أنْ كأنَّ      َؾ َجْبيًا وِغْمظًة نْ زائي مِ َجَعْمَت جَ                      ػػػػػػػػؿُ متَ ِع  فضِّ
 ُده َرمانيتدَّ ساعِ مّما اشْ وـٍ   فَ مايَة كؿَّ يَ الرِّ  ُموُ أَعمِّ  :وُ لَ  ريبٍ س في قَ وْ أَ  بفُ  فُ عْ مَ  اعرُ الشّ  وقاؿَ     

 ِبأْطراِؼ الَبنافِ  ُأَلقُِّمػػػػوُ    يا َعجبًا ِلَمف َربَّيُت طفالً ف                                        
 ،ولماذا؟اآلخرِ  فَ أثيرًا مِ تَ  رُ كثَ ما أَ يُ ف أي  بيِّ  َـّ عنى، ثُ المَ  ثُ حيْ  فْ مِ  فِ وليْ القَ  فَ ف بيْ وازِ     
 )عالمة(                                   بالشَّْكِو.  ناَبْتؾَ  يمةٌ لَ إذا   :اآلتيةِ  ةالعبار  في صويرِ التَّ  ماؿَ جَ  حُ وضِّ نُ  -ٗ
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 عالمات(ٙ(:   )ُبكائيٌة إلى َأبي ِفراس الَحْمدانيمف نص):الخامس السؤال

 َترُجؼُ  ِزْلتَ  ما
ْتؾَ  ُكمَّما   أياـُ  ىزَّ

راـْ   الضِّ
 مقتوؿٌ  وأبوؾ

 َأبيوِ  َبني بسيؼِ  
 الّسياـِ  بيفَ  ما وأنتَ 
 ِنظاِميا بعَض  اأَلرضِ  ِلفوضى ُتْعطي

 النِّظاـْ  في ُحمَمؾَ  وتُقيـُ  
 الش عراء ُزْمَرةَ  دعْ 
 الُذؿِّ  أرائؾِ  َفوؽَ 

 "المنافؽْ "
 ويأخذوفْ  ُيْنِشدوفَ 

 وَيْفَخروفْ  ويكِذبوفَ  
 شاىدْ  وأنت    
 بيف القوسيف: )عالمتاف( اختر الجابة الصحيحة مما -ٔ
 ة:محمد إبراىيـ أبو ِسنّ  دواويِف الّشاِعرِ  فْ مِ  - أ
 .الّرومّياتُ  -ٗ.       األخيرةِ  ورُد الُفصوؿِ  -ٖ      . حديقُة الشتاءِ  -ٕأجراُس المساء.   -ٔ
 نتمي إليو القصيدُة:ذي تَ الّ  رِ عْ نوُع الشِّ  - ب
 قصيدُة النثر. -ٗ     .  الموشحاتُ  -ٖ  شعُر التفعيمة.    -ٕالشعُر العمودي.    -ٔ
 وقَع أبو فراس أسيًرا في أيدي: -ج
 .الَمغوؿِ -ٗ             . ؾِ الت رْ -ٖ        .    الّروـِ  -ٕ     .    الُفرسِ -ٔ
 :يَ ىْ خالَفيـ فييا أبو ِفراس وَ  قديماً  عراءِ إلى عادٍة لدى الشّ  وِ في قصيدتِ  يشيُر الّشاِعرُ  -د
 .والخوؼُ  الُجبفُ -ٗ.    فاؽُ داىنُة والنِّ المُ  -ٖ.     راحةُ الوضوُح والصّ  - ٕ.      جاعةُ والشّ الجرأُة -ٔ
 )عالمة(                                        ما العاطفة المسيطرة عمى الشاعر في األسطر السابقة؟    -ٕ
 )عالمة(                           الحمداني؟ فراس أبي بشخصية  ِسنة أبو إبراىيـَ  محمدُ  الّشاِعرُ  يرُمزُ  إالـَ  -ٖ
راـْ  أياـُ  ىزَّْتؾَ  ُكمَّما َترُجؼُ  ِزْلتَ  ما -ٗ ْتؾَ  ُكمَّما َترُجؼُ  ِزْلتَ  ما -  الضِّ  الَقصيدِة؟ ِلسياؽِ  َأْنَسبُ  التَّْعبيريفِ  أي  . الغراـ أياـُ  ىزَّ

 )عالمتاف(                                                                                              وِلماذا؟
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 عالمة(21القواعد اللغوية) رابعا:
 عالمة(21ثم أجب عن األسئلة التي تليها:   ) اقرأ العبارة اآلتية،: السؤال السادس

حابِة األِجاّلِء، واآلالِؼ الُمؤلََّفِة مْف األْبراِر والش يداِء  أنَبؿ الن بالء م حضن وَمْيوى أرواِحنا، كاَنتْ أرُضنا ِفَمسطيُف  مَف الصَّ
تعاقبوا  الذيف العاِبريفَ  الُغزاةنافحوف عْنيا يُ ، وُىـ الطَّاهرِةوَفَدْوىا بأرواِحيـ  ُتراَبيا الطَّيوَر بِدماِئيـ الزَّكّيِة، َضّمخواالَّذيَف 
فيا فمسطيف،  ومفتاح االستقرار والسالـ في ىذا العالـ. بأف جعميا ميبط األدياف السماوية وقد كرميا اهلل؛، طامعين عمييا

 أنت درة التاج لمعروبة والسالـ.
 عالمات(ٛ) استخرج مف العبارة السابقة : -أ
 وبيف نوعو. فعال مجردا، -ٖ             وزنو.وبيف  اسـ آلة، - ٕ             واذكر  فعمو. اسـ مكاف، -ٔ
 بو.منادى، وأعر  -ٙ          وبيف الرابط. حاال جممة، -٘       وبيف معنى الزيادة. فعال مزيدا، -ٗ
 وبيف فعمو. اسـ مفعوؿ، -ٛ                وبيف فعمو. اسـ فاعؿ، -ٚ
 عالمات(ٗأعرب ما تحتو خط.    ) -ب

 عالمات(6البالغة) خامسا:
 عالمات(ٙ): اآلتية األسئمة عف أجب :السؤاؿ السابع   
 )عالمتاف(: َيْأتي فيما الّتشبيوِ  أركافَ  نعّيفُ  -أ

 .                                   .الم َجْيف ذاِئبُ  َجرى َوَقدْ           َصفاءٍ  في اْلماءُ  كَأنَّما -ٔ   
 .َقطَعؾَ  َتقطْعوُ  لـْ  إفْ  كالسَّيؼِ  الَوقتُ   -ٕ      

فُ    -ب  :اآلتيةِ  الّتشبيياتِ  ِمف كؿ   مفْ  بميغةً  تشبيياتٍ  ُنكوِّ
فْ  ُييابُ  كاألَسدِ  المروَءةِ  ذو الّرجؿُ -ٔ       .راِبضاً  كافَ  وا 
 .َطمَبو َمفْ  كؿَّ  َييدي كالّنورِ  العمـُ -ٕ
فُ  -ج  )عالمتاف( :ُمَشبَّياً  َيْأتي ِمّما ُكؿ   فييا َيكوفُ  ِبَحْيثُ  َتْشبيياٍت، ُنَكوِّ

 األـ -السيارة
 عالمات(3) العروض سادسا:

 عالمات(3):السؤال الثامن
 )عالمة(                                                               امأل الفراغ فيما يأتي بما يناسبو: -أ

 وضعيا................واضع عمـ العروض ىو...........،وعدد البحور التي 
 )عالمتاف(                                                           :كتبو كتابة عروضيةاو  قطع البيت اآلتي، -ب

 متى غده؟     أقياـ الساعة موعده؟ الصبّ  يا ليؿ،
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 عالمات(3اإلمالء) سابعا:  
 عالمات(3) :السؤال التاسع
 عالمات(ٖالمالئي فيما يأتي: )صوب الخطأ 

 . ةِثقا  ىاؤالء معمموف- -ٔ
 مف ما عانا المريض؟ -ٕ
                           .اهلل إنشاء يتفؽ والت أمورناس -ٖ
 

       

 
 انتيت األسئمة


