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 (درجات )تسع                                                                    التعبيرأوالً: 

                                                  اكتب في أحد الموضوعين اآلتيين:

 قال تعالى: " إنَّ اهلل ال يغير ما بقوم حتى يغّيروا ما بأنفسهم".         -1
 قال الشاعر: -2

 وجدْد وئاماً  يضُئ الطريقْ   تصالح وقبِّـل أخاك الشقيْق         
 سحيقْ فبئر الشقاقِ سحيق     ِمدوا جسوَر الحبِ تنتصروا         

******************** 

 ة(درج )عشرون                                                                 ثانياً: المطالعة

 درجات( 8)                                     :أجب عما يأتي "سورة الرعد" درس من  -أ

ن َتْعَجْب َفَعَجب  َقْوُلُهْم قال تعالى: "   اْْلَْغََللُ  َوُأولََِٰئكَ  ِبَربِِّهمْ  َكَفُروا الَِّذينَ  ُأولََِٰئكَ  ا َأِإنَّا َلِفي َخْلٍق َجِديدٍ َأِإَذا ُكنَّا ُتَرابً َواِ 
 ". ِفيَها َخاِلُدونَ  ُهمْ  النَّارِ  َأْصَحابُ  َوُأولََِٰئكَ  َأْعَناِقِهمْ  ِفي

 درجتان                                 ما اْلمر الذي أنكره الكفار في اآليات السابقة؟  -1
................................................................................... 

": فرد كلمة "اْلغَلل": .......... م -2 عراب "عجب    درجتان...........     ..............وا 
   درجتان                                     نوعه. ستخرجه وبينا لون بياني السابقة في اآلية -3

.................................................................................... 
نوعه  وبين...... .............................................من اآلية أسلوبًا  إنشائيًا  استخرج -4

  درجتان                                     ...............................
 درجة( 12)                                      : عما يأتي من دروس المطالعة أجب -ب

 في رسالته أن العدو تحلل من كل إنسايته. ما تفسيرك لذلك؟ ذكر اْلسير براش -1
 درجتان ..................       ................................................

                  إخبار أمه أنه قد غدا فاقد البصر.ع السجين من نَّ متعلل:  -2
 درجة.........................  ................................................

 العبارة. وبه أثر جذع النخلة" اذكر التناص الديني الذي تشير إليه " -3
 درجة.........................    ..............................................
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 الملك الظاهر هدم سور المقدس؟  استنقض لماذا -4
 درجتان ..........................    ..........................................

أبعادها النفسية على اْلطفال.  يادة" في خاطرتها قضية مهمة. اذكرعرضت الكاتبة "مي ز  -5
   درجتان........................ .................................................

 لماذا تعتبر أسلحة الدمار الشامل من أخطر مصادر التلوث؟ -6
 درجتان ......................   ................................................

من اآلثار السلبية للتجارب التي تجري على هندسة الجينات في حقل النبات والحيوان  -7
 درجتان..........................        .........و  ............................

******************** 

 اثنتا عشرة درجة()                                                              ثالثاً: النصوص

 درجات( 6)                                                من نص "أنشودة المطر":  -1
 طر ــــــــل يشرُب المـــــــــع النخيـــأكاد أسم
 نــــــريـــــــوالمهاج نّ ـــــــــــــــرى تئــــوأسمع الق
  ف وبالقلوعـــــــــــون بالمجاذيــــــــــــيصارع

 والرعود، منشدين: ،عواصف الخليج
               ...رـــــــــــــر ... مطـــــــــر ... مطــــــــمط

 ما مظاهر المعاناة التي تصورها اْلسطر الشعرية السابقة؟  -أ
 درجة...................         ....................................................

، .............المعنى الصرفي لكلمة منشدين:  ..............، مفرد المجاذيف: ...........مرادف تئن:  -ب
 درجتان      .........................جملة "يصارعون" من اإلعراب: موقع 

 : رغم كثرة الخيرات في العراق إال أن أهله يعانون من الفقر والجوع. علل -ت
 درجة..........................   ...................................................

 ذلك.  هل العراق مصدر سعادة وشقاء. وضحيمثل الخليج بالنسبة ْل -ث
 درجة..........................      .................................................

 
 اللون البياني في قوله: "وما تبقى من عظام بائس غريق".  اشرح -ج

 درجة........     ..................................................................
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 درجات( 6)                                                      من نص "واحرَّ قلباه":  -2

 فيَك الِخصاُم َوأنَت الخْصُم َوالحَكمُ                ُمعاَمَلتييا أعَدَل الّناِس إاّل في 

 إذا اْسَتَوْت ِعْنَدُه اْلْنواُر َوالظَُّلمُ                اُع أخي الّدْنَيا ِبَناِظِرهِ ــــــــَوَما اْنِتفَ 
 ُكلَّ شيٍء َبعَدكْم َعَدمُ  ناـــــــِوجدانُ                 ّز َعَلْيَنا أْن ُنَفاِرَقُهمْ ـــــــَيا َمْن َيعِ 

 نوع "ما" في قوله: "وما انتفاع":، ............، المعنى الصرفي ل"خصم": ...........مرادف ناظره:  -أ
 درجتان                                  ............. .............، مضاد عدم

 ما الحكمة التي تضمنها البيت الثاني في اْلبيات السابقة؟   -ب
 درجة ..................            ....................................................

 درجة  ............وغرضه . ...............نوع اْلسلوب في قوله: "يا أعدل الناس إال في معاملتي" -ت
 درجة..........     نوعه  ثم بين.................... من اْلبيات محسنًا بديعيًا:استخرج  -ث
 " في جملة من تعبيرك.هالتركيب "استوت عند استخدم -ج

 درجة       ..........................................................................

 ******************** 
 خمس عشرة درجة()                                                             رابعاَ: القواعد 
 درجات 6                              بين القوسين:  أجب كما هو مطلوب: السؤال األول

 )حدد النعت واضبطه بالشكل(.          المواطن الصالح يبذل جهده إلعزاز أمته. -1
 ما تحته خط(.  .                     )أعرب أدبهزار منزلنا ضيف وافر   -2
 كَل مضافة إلى اسم ظاهر(.  )اجعل  العالمان كَلهما مبتكر.                         -3
 التوكيد المعنوي حااًل(.  )اجعل  جميعهم.                  كّرم المدير المتفوقين  -4
 العدد بالحروف واضبط تمييزه(.  دقيقة".                )اكتب 97استمرت المباراة مدة " -5
 ه(. نوع من الكتب.                  )حدد التمييز وبينالسيف أصدق إنباًء  -6

 درجات          5                                      الخطأ في الجمل اآلتية:  صوب: السؤال الثاني

 في المستشفى ثَلث عشر طبيبًا.  -1
 كان الصّديُق أبا بكر صاحب الرسول في الهجرة.  -2
 أنا أكثر منك مال وأعز نفرًا.  -3
 لم يظهر في اْلفق كوكب بل هَلاًل.  -4
 عندي خمس  وعشرين ناقًة.  -5
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 درجات 4                               لما يلي في جمل من إنشائك: مثل: لسؤال الثالثا

 .......................................................نعت جملة فعلية:  -1
  ............................................................بدل اشتمال:  -2

******************** 

 )أربع درجات(                                                                  خامساً: العروض

 أكمل الفراغ بما يناسبه:

 درجة ...............           ...............................مفتاح بحر المتقارب:  -1
 درجة               ............،  .............بحر المتقارب من التفعيَلت الفرعية لل -2
 درجتان                                        : هبحر قطع البيت اآلتي وسم تفعيَلته و  -3

 ِإنَّ الَفناَء ِمَن الَبقاِء َقريُب             ِإنَّ الَزماَن ِإذا َرمى َلُمصيبُ 
...................................................................................................
...................................................................................................

................................................................................................... 
 

 انتهت األسئلة


