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10271028
 ساعتانالّزمن:                                     املاّدة: الّلغة العربّية )الورقة الّثانية(

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
 

  .ابقِة الّس  لألبياِت  العاّمةَ  ةَ الِفْكرَ  اْسَتْخِلص  .1

 

ؤدد مزيد الس   تمّنيهو الّشاعِر بالبحرين وأهِلها ملا يتحّلون به من خصاٍل حميدٍة،  ق  َتَعل  

قبل كّل فكرٍة تقارب  هذا املعنى(                            .لهذا البلِد والتقّدم   )ت 
 ج

 ب رِ اعِ الش   ِبــــــــــــــــَم تتمّيُز عالقةُ  .2
َ
 الّثاني. البيِت  من خالِل  ذلَك  بّيْن  ؟ريِن البْح  ِل ْه أ

ملاض ي ااريخ والّرحم، إذ يجمعهم على رابطتي التّ  تقوم   وثيقة   تربط الّشاعَر بأهل البحرين عالقة            

قبل كّل فكرٍة تقارب  هذا املعنى(   املشترك واملصير الواحد، إضافة إلى القرابة الدموّية.  )ت 

َتْيَناُهْم     .3
َ
ُفوُس ِسَوى َفْيٍض ِمَن الَكَرِم      َفَما َوَجَدْت ُهم الِكَراُم أ ا النُّ  ِمن 

 ؟م"ـــــالضميُر "ُه عالَم يعوُد  -أ

 يعود الضمير "هم" على أهل البحرين.

 

ــله   كلمتيِن  الّشاعر   دَ أوَر  -ب ه)اـ  ؟َك ذلِ  ه منا غرض  م(، فَم ام/الكرَ لكرَ ما الجذر  نفس 

 بخصلة الكرمالّتوكيد على شّدة اّتصاف أهل البحرين 

 )درجة لكّل فرٍع من فرعي اإلجابة(

 
 

ا.1 َ ِشي  ن  َ  م  َبح    
َ
ـــــــَها الَقل    َقد  أ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ـ  يا أي 

 

رِم   م  تـــــــَ ِن لـــــــَ َريـــــــ  حـــــــ  بـــــــَ لـــــــ  َو لـــــــِ د  د  الشــــــــــــــــــ  َرِدّ  تـــــــ 
 

عــــــَ   2 مــَ د  جــَ ا َوقــــــَ تــ ــــــَ ا فــِ نــــــَ ال  لــَ هــ 
َ
َْ أ م  تــَ ــ   .لــَ

 

اِريـــــِخ َوالـــــّرحـــــِم   ة  الـــــتــــــ  لــــــَ ا  ــــــــــــــــِ نــــــَ يـــــ  ـــــَ ا بـــــَ  مــــــَ
 

َد   3 ا َوجــــــَ مــــــَ م  فــــــَ اهــــــ  نــــــَ تــــــَ ــــــ 
َ
َرام  أ م الــــــكــــــِ  .هــــــ 

 

َن الَكَرِم   ٍ  مـِ يـ  َو  فـَ َ  ســــــــــــِ و فـ  ا الـنـ  نــــــ   مـِ
 

م قــــــَ 4 ََ عـَ ـ  ـ  ا ِل الـنــــــ 
َ
أ م  .إن  َتســـــــــــــــــ  ه  ل  امـِ

 اَل قــــــَ
 

َدِم ِإن    ن  قــــــِ ِن مــِ َريــ  حــ  ي الــبــَ اِرَم  ــِ كــــــَ ــــــــــــــــــــــــمــَ  الـــ
 

ة  5 ِ لــــــَ ِل مـــَ ـــ  ي الـــَفضـــــــــــــــــ  م   ـــِ هـــ  ا لـــَ نــــــَ َرفـــ  م  عـــَ و   .قـــَ
 

د  ِم قــــــِ يــــَ ّ
َ  الشــــــــــــــِ يــــــّ تــــ ــــم  ــــَ ِرف  فــــِ عــــ  ا َوفــــَ  مــــــ 

 

م  .يـــــَ 6 ــــــــــــــــــــــــــــهـــــ  ـ ِب أنـــــ  ر  يـــــِ  الـــــعـــــ  لـــــِ
ي خـــــَ م   ـــــِ  ِزيـــــ ـــــ  ـــــ 

 

ِم   مــــــَ َي الــــــهــــــِ الــــــِ
ا عــــــَ مــــــ  ا   َدو  نــــــَ يــــــ 

َ
عــــــ    َرأ  شـــــــــــــــــَ

 

ن  .يــــــَ 7 ا مـِ نــــــَ لـَ هـ 
َ
م  ا أ ِن، ِإن  َلك  َري  ي الَبح  ـــــــــــــــــــــــنـِ ـ  بـَ

 

ِرِم   صــــــــــــَ ن  ـــــــــــــــــــــــَر مـ  ـ يـ  ا غـَ ِ  ِود  َوانــِ ـــــــــــــــــــــــَن الـجـَ ـ يـ   بـَ
 

ٍة 8 يـــــــَ نــــــِ مــــــ 
 
لــــــ    أ

َ
م  أ كــــــ  يـــــــ  وِب ِإلــــــَ لــــــ  َن الــــــقـــــــ   .مــــــِ

 

ِم   مـــــَ
 
َة ا  ر  م  د  اكـــــ  مــــــَ وَن حـــــِ كـــــ  ن  يـــــَ

َ
ـــــــــــــــــــــــــــا أ ـ  فـــــِ
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 ؟تدلُّ  ؟ وعالمَ القصيدةِ  بها الّشاعُر أبياَت  التي اختتَم  ما األمنيةُ  .4

  و اندّرة ا   يحّقق و   م مزيد التقّدم والتطّور فيصب تمّنى الّشاعر  هل البحرين أن :  منية  ا -

 )تقبل كل إجابة تقارب هذا املعنى،درجة لكّل فرع( .وأهلهااعر  ي حّبه للبحرين إخالص الَش :  اداللت  

  .املخاطبِة  االثنين، وياِء  إلى ألِف   ي ا مرِ ه ، ثّم أسنْد الفعِل  نوِع  ببياِن  الجدوَل  أكمْل  .5

 واضبطه بالحركات

 املخاطبِة  ياءُ  االثنيِن  ألُف  الفعِل  نوعُ  الفعُل 

 ِجــــــــــــــــــــــــــِدي ِجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــَدا مثال َوَجـــــــــــــــــــــَد 

قبل إجابة الطَ )    إذا أخّل  هام نصفخصَ ، وي  لكّل فرٍع  "، وتمن  درجة  معتّل ا ّول ال  إذا كت  "ت 

 (الطال   بالّضبط

 ك.في جملٍة من إنشائِ  ه"، ثّم ضعْ "َنِســـــــــــــــــَي  ِل ـــــمن الفعْ  املصدَر  هاِت  .6

 انيَ س  فِ  :املصدُر  -

قبل  كّل جملة  :الجملةُ  -  درجة للمصدر، ودرجة للجملة(سليمة.                        )ت 

 ه.ــــــــــــوزنَ  ، وحّددْ فاعٍل  اسَم  األّوِل  من البيِت  استخرْج  .7

 

ا  :الفاعِل  اسُم               مفتِعال   ــــــــــــــــــه:وزنُ ،                                         من شي 

 )تقبل إجابة الطال  إذا أورد اسم الفاعل  ي حالة الّرفع: من ٍش/ أو عّرفه با ل  والاّلم(            
 )درجة السم الفاعل، ودرجة لوزنه(                                                                

َِ في قصيدِة "  .8  " يدُعو الّشاعُر أبو الفتــــــح علّي بن محّمــــــد البســـــــتّي إلى أحسن  إلى الّنا

ذلك أن  اإلحساَن كثيًرا ما استعبد اإلنساَن، ثّم يوّجه خطاَبه إلى من يخِدُم  ،اإلحساِن إلى الّناِس 
ماِل واستك الجسَم ويهتمُّ به، مستغرًبا من إيالئه العنايَة، ثم  يدُعوه إلى اإِلقباِل على الّنفِس 

 فضائِلها ألّنها جوهُر اإلنساِن وحِقيَقته.

َِ مّما حفظَت من قصيدِة"  هاِت           ه املعانيتتضّمُن هِذ  متتاليٍة " ثالثَة أبياٍت أحسن  إلى الّنا

َِ تستعـــــــبد  قلوَبــــــهم بَد اإلفساَن إحسان    أحســـــــــــن  إلى الّنا  فطالـَما استع 

مِتهيا خاِدَم  َعى لخــــــــــــــد  ؟  الجسِم، كم تس  ا فيه خسران   أتطلـــــــــــ   الّربَ  مم 

، واستكمل  فضامَلها ِْ ، ال بالِجسِم إفسان    أقبل  على الّنف ِْ
 فأنَ  بالّنف 

 ال  بترت ِ  ا بيا (درجة لكّل ب  ، وتخصم  درجة واحدة  إذا أخّل الطّ )
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 لمحمد عبد الكريم اّي: 

    

ِق ِبــــي .1    َة َعْيـــــــــــِن  -َلَقْد ُكْنَت َشِديَد الَتَعلُّ  ض َ رْ تَ  ْن ُك تَ  ْم لَ ف، يًراغِ صَ  َت نْ ا ُك َم َد نْ عِ  -ي َيا ُقـــــــــــر 
َ
  ْن ى أ

َ
 ْو لَ وَ  َك نْ عَ  َد عِ تَ بْ أ

  ْي ي كَ نِ دُّ ُش ، وتَ ةٍ رَ ْج ى ُح لَ إِ  ةٍ رَ ْج ُح  ْن ي مِ ِن ُق ِح اَل تُ  َت نْ ، ُك ةً َد اِح وَ  ةً ظَ ْح َل 
َ
 َد نْ عِ ... وَ َك َح ْض نَ وَ  َب عَ لْ نَ لِ  َك بِ انِ َج ى بِ َق بْ أ

 ـلَ ي إِ كِ بْ َت تَ نْ ي ُك وِج رُ ُخ 
َ
  ْن ى أ

َ
 ــــنِّ مِ  وُج رْ تَ فَ  ودَ عُ أ

َ
  ال  ي أ

َ
  ةً ر  َم  كَك رُ تْ أ

ُ
 فَ  ،ى رَ ْخ أ

َ
 ي وَ رِ ْد ى صَ لَ إِ  َك مُّ ضُ أ

َ
  َك لَ  ُح رَ ْش أ

َ
 ن  أ

 ي الِت ِه  ةَ ورَ رُ الض  
َ
ى لَ ي إِ فِ تِ ى َك َل عَ  َك لَ مِ ْح ي أِل ريرِ من َس  ُض هَ أنْ  ُت نْ ُك ِكي تبْ وَ  اًل يْ و لَ ُح ْص تَ  َت نْ ُك  َماَد وعنْ . يِن تْ َج رَ ْخ ي أ

 
َ
 َد هْ تَ  ْن أ

َ
 امَ تنَ وَ  أ

َ
 ا رَ َم ل  كُ ، وَ اِم نَ ى الـَم نَ عْ َم  ُف رِ عْ ي تَ ِن يْ عَ  ْن ُك تَ  ْم لَ فَ  َك ِض رَ َم  َد نْ ا عِ م  . أ

َ
  وُر ُخ تَ  اَك وَ قُ  ُت يْ أ

َ
ْعُت ي تَ امِ َم أ  َضر 

 بِ  لِل 
َ
 .يَك وِّ َق يُ وَ  َيَك فِ ْش يَ  ْن أ

 عَ تَ ي وَ الِ يَ َر الل  هَ ًما َس وْ ُت يَ وْ كَ ما َش    .2   
َ
ي ِت يَ افِ عَ ب اَيْوًم  أهتم   ْم لَ ، وَ َك ّقِ َح بِ  اِم يَ الَق  ِن عَ  ةً ظَ ْح َل  ُت يْ انَ وَ ا تَ َم ، وَ اِم ي  َب األ

 يد  عِ َس وَ  ح  اِج نَ  ل  ُج رَ  مَ وْ اليَ  ي، فأْنَت ِم لْ ُح  َق ق  َح تَ . وَ ِتي ِفي َسِبيِل َنَجاِحَك َوَسَعاَدِتَك اَح َر وَ 
َ
 م  . أ

َ
، ُت ْم رِ َه  ْد َق ا فَ نَ ا أ

 رَ  ُب يْ ى الش  َل تَ اعْ وَ 
ْ
 َد بَ ي، وَ ِه ْج ى وَ َل عَ  هُ يَد اعِ َج تَ  ُن َم الز   َم َس َر ي، وَ س ِ أ

َ
 ا ْت أ

َ
 ،يِد َس ى َج لَ ا إِ هَ بَ رْ دَ  ُك لُ ْس تَ  اُض رَ ْم أل

ْعُت وَ   اَل ي وَ ِب اِج وَ  اَن كَ  هُ تُ لْ عَ فَ ا َم ، فَ يِل مِ ا للَج د  رَ  َس يْ لَ  َف طْ العَ وَ  اَن نَ الَح  َك نْ مِ  توق 
َ
اًنا. فَ رْ عِ  اَل ا وَ رً ْك ُش  هُ لَ  ُر ِظ تَ نْ  أ

ْعُتهُ    تَوق 
َ
ْبَواَبه مًعا. ا، واألمِل الِذياَه نَ ْش ي عِ الِت  ةِ ادَ عَ الس  ا وَ نَ عَ َم ي َج الِذ  ّبِ الُح  ِل ْج أِل

َ
 َطَرْقَنا أ

 ّنِ ِك لَ  .3   
َ
ى َعّني، مَ وْ اليَ  اَك رَ ي أ

َ
 تَ تَ وَ  ،ياتِ َم لِ كَ  ْن ُر مِ َج ْض تَ و  َتْنأ

َ
 بِ  ُب ر  هَ تَ تَ وَ  ،يِنّ ِس  رِ بَ ِك  ْن مِ  ُف ف  أ

َ
 َد عِ تَ بْ تَ لِ  ٍة يَ ِه اوَ  ارٍ َذ عْ أ

 وَ  َك تِ َج ْو زَ ي بِ ّنِ عَ  َت لْ غَ َش انْ ي، وَ ّنِ عَ 
َ
 َم فَ  .َك ائِ نَ بْ أ

َ
 ِذ َه ى س َ قْ ا أ

َ
 ِح اِض الوَ  َن مِ ، فَ يَن مِ الث   َك تَ قْ وَ  ْع يِّ ضَ  تُ اَل  ،يا بني   ..!امَ ي  ه األ

 
َ
 .يب  ِص نَ  َك امِ َم تِ اْه وَ  َك تِ قْ ي وَ ي فِ لِ  َس يْ لَ وَ  ،يِن لُ امِ َج تُ  َك ن  أ

 بتصّرف ،2002مارس مجلة العربي،                              
 

  .ًبا للنّصِ اِس نَ عنواًنا ُم  ْع ضَ  .9

 آالم أّم / أحزان أّم/ مأساة أّم: يقبُل كّل عنواٍن مناسٍب ملضمون النصّ 
 

       (ِعْرَفان) اد  ضَ (، ومُ )َواِهَية َف اِد رَ هاِت ُم   .11

                                                                                                        نكران، جحود (ِعْرَفان ) ،مضادُّ                           ، واهنةضعيفة  (: واِهَيةُمَراِدُف ) -
 

 

ّمِ  ِلـــــــــــــَم َكاَن االْبُن يْرُجو .11
ُ
ال  َتْتــــــُرَكُه مّرًة أْخَرى؟ ــــــــِه مْن أ

َ
 أ

 اءال يستطيع البقفكان االبن يرجو من أّمه أاّل تتركه مّرة أخر   ّنه كان شديد التعّلق ب ا، 
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ا ع  ا.            )تقبل كّل إجابٍة تقارب هذا املعنى(  بعيد 

  ْت الَ قَ  .12
ُ
 بَعاِفَيِتي َوَراَحِتي ِفي َسِبيِل َنَجاِحَك َوَسَعاَدِتَك" َيْوًما َوَلْم أهتم   ":مُّ األ

  ةُ ي  ِص ْخ َش  َك لَ  ْت َد بَ  َف يْ َك  -أ
ُ
 ؟ِل وْ ا الَق َذ َه  ِل اَل ِخ  ْن مِ  ّمِ األ

 بد  ا م مضّحية، معطاء، بذل  كّل ما  ي وسعها  ي سبيل نجاح اب  ا.

 )تقبل كّل إجابة تقارب هذا املعنى( )درجة لهذا الفرع من اإلجابة(

  هْل  -ب
َ
 ِرَك.ظَ َة نَ هَ ْج وِ  ْل لِّ ه؟ عَ تِ ادَ عَ ها وَس ـــنِ ـــابْ  اِح َج نَ  يِل بِ ي َس ـــَف فِ رُّ صَ األمُّ الت   ْت نَ َس ْح أ

ا. ا مقنع   للطال  حرّية إبداء الرأي  ي تصّرف ا م، على أن يكون التعليل منطقي 
 عليل املقنع()نص  درجة إلبداء الّرأي، ودرجة ونص  للتّ 

 ي.مثاٍل مّما يأتِ  في كّلِ  الذي وّظفته الكاتبة وِب لُ األْس  بّين نوعَ  .13

 األسلوِب  نوعُ  املثاُل 

ـــــــــــــــاَم! ي 
َ
ْقـــــــَســــــــــى َهِذه األ

َ
 التعّج  َفــــــــــَما أ

 الّ  ــــــــــــــــا الّثميَن  َك تَ ـــــــــــال تضّيْع وقْ 
 

 )درجة لكّل فرٍع(
 

 مضبوًطا ك ـــــــشائِ ٍة من إنْ ــــــــلْم ه في ُج ـــــــــلْ مِ عْ تَ اْس "، ثم  َع ـــــــق  وَ " تَ  الفعِل  مَن  املفعوِل  ُصْغ اسَم  .14

 بالحركات.

ع  / تقبل كّل جملة سليمة        ، درجة السم املفعول ودرجة للجملة، وال يمن   اسم املفعول: متوق 

 .ما قبل اآلخرحركة ال  أّي درجة إذا أخطأ  ي لطّ ا

َراَك الَيـــــــْوَم  "  .15
َ
ي أ ى َعـــــّني"َلِكّنِ

َ
 َتــــــْنأ

ـــى، ثم الجْمَع املؤّنَث، ْب بالِعباَرِة الّسابقِة الـــــمُ خاِط   .وغّير ما يلَزمُ ثن 
ــــــــــــــــى: -  عّني. تنأياناليوم ما لكّني أراك   املثن 

ث: -  عّني تنأيناليوم  كّن لكّني أرا الَجْمع املؤن 

 أراكما/ تنأيان/أراكّن/ تنأين()نص  درجة لكّل فرع من فروع اإلجابة: 
 هاِت اْسَم اآلَلــــــــــــــــــــــــــــِة من الِفْعِل "َطــــــــــــَرَق"، وبّيْن وزَنــــــــــــــُه،    .16

ـــــَلـــــــــــــة    وْزُنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُه:ـــــــــــــــــــــــــة               ،رقَ مط        :اسُم اآللـــــــــــــــــــــــــــــــــــِة  - َعـــــــــ  ِمف 
 اإلجابة( )درجة لكّل فرع من فرعي
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   (:وى َه ) وجمَع  ،(اتَق َف َخ ) مفردَ  هاِت  .17

 

ـــــــــــــــــــــــَواء   (:ًوى ــــــَه ع )ْم َج ،                                 خفقة :(اتَق َف َخ ) ردمْف         أه 
 )درجة لكّل فرٍع من فرعي اإلجابة(

 
 

18.  
َ
  ْي كَ لِ  ُت ْق لِ ا ُخ ا َم نَ أ

َ
 اِت َج وْ لـَم ُر ااِخ زَ  ر  ْح بَ  اُس الن  وَ       يِد رَ ْف ُم بِ  يَش عِ أ

 .ط  ــــــَخ  تهُ ا تْح فيَم  عرّيةَ الّش  ورةَ الصُّ  اشرْح  .أ

ََ بالبحِر الذي   جه امو أ تتدافع  شّبه الّشاعر  الّنا

 نى.ــــــــعْ ها في الــــــَم رَ ـــــــــــأث بّيْن     .ب

ا جمالّيا على املعنى تضفا هذ  الّصورة        ا  يبعد   ه إلى ذهن املتلّقا، القارئ، وتقّرب مؤّثر 

 واحٍد( ى بأثرٍ َف ـــــتك  )درجة لكّل فرٍع من فرعي اإلجابة، وي  
 

الّثالــــــِث والّراِبِع  األبياِت  الِل ـــــــِخ من  نيْ ــرَ منها أث ْر ـــــــ. اذُك مِع ـــــفي املجت إيجابّيٍة  آثارٍ  عّدةُ  لمحّبِة ل .19
 والخاِمِس.

  بين فئا حاد  التقّدم والّرخاء/ االتّ  البهجة والّسرور/ تحقيق   فشر  من آثار املحّبة  ي املجتمع:   
 .الجميع إسعاد   املجتمع/

 بأثرين/ درجة لكّل أثٍر( ىتفك  فكرة تقارب هذ  املعافا، وي   )تقبل كّل 

1 
َ
  ْي كــــَ لــــِ  ُت قــــــْ لــــِ ا خــــُ ا مــــــَ نــــــَ .أ

َ
 يِد رَ فـــــْ مــــُ بــــِ  يــــَش عــــِ أ

 

 اِت جـــــــــَ وْ لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمـــــــــَ ُر ااخـــــــــِ زَ  ر  حـــــــــْ بـــــــــَ  اُس الـــــــــنـــــــــ  وَ  
 

 ةً يــــــلــــــَ مــــــِ جــــــَ  اةَ يــــــَ ي الــــــحــــــَ ــــــــــــــــــــــــنِ بــــــْ ا نــــــَ عــــــً ا مــــــَ نــــــ  .إِ 2
 

 ِت اَل صـــــــــــــــــــــــــِ وَ  ٍن اوُ عـــــــــــــــــــَ تـــــــــــــــــــَ وَ  ٍف آلـــــــــــــــــــُ تـــــــــــــــــــَ بـــــــــــــــــــِ  
 

 ةً بــــــ  حــــــَ مــــــَ  اةِ يــــــَ ي الــــــحــــــَ فــــــِ  ُن اوُ عــــــَ و الــــــتــــــ  هــــــُ زْ .يــــــَ 3
 

 اِت مــــــــَ ســــــــــــــَ الــــــــبَ بــــــــِ  اِس الــــــــنــــــــ   وَب لــــــــُ قــــــــُ  ْت رَ مــــــــَ غــــــــَ  
 

 اَل الـــــعـــــُ  َن مـــــِ  اءُ شــــــــــــَ ا نَ مــــــَ  ُع نـــــَ صــــــــــــْ نَ  ّبِ الــــحــــــُ .بــــــِ 4
 

 اِت قــــــــــــَ بــــــــــــَ الــــــــــــطــــــــــــ   ُق ارِ وَ فــــــــــــَ  يــــــــــــِه فــــــــــــِ  وُب ُذ تــــــــــــَ وَ  
 

نـــــــــَ كـــــــــُ  ةِ ادَ عـــــــــَ الســــــــــــــ   ُض ْو ا رَ نـــــــــَ مـــــــــُّ ضــــــــــــــُ يَ .وَ 2  الـــــــــّ
 

 اتقــــــــــَ فــــــــــَ الــــــــــخــــــــــَ  َع ى مــــــــــَ وً هــــــــــَ  فُّ رِ ا يـــــــــَ بــــــــــً لــــــــــْ قـــــــــَ  
 

 ٍن اوُ عــــــــَ تــــــــَ  ُض يــــــــْ فــــــــَ  اِن ســـــــــــــَ نْ اإلِ  ةُ ارَ ضـــــــــــــَ َح .فـــــــَ 6
 

ـــــــــــــــــــــــيْ بـــــَ    اِت وَ نـــــَ ى الســــــــــــ  َد ى مــــــَ لـــــَ عـــــَ  يـــــِع مـــــِ الـــــجـــــَ  َن ـ
 

نـــــــــَ كـــــــــُ فـــــــــَ  اةِ يـــــــــَ الـــــــــحـــــــــَ  ُد غـــــــــَ ا رَ نـــــــــَ مـــــــــُّ عـــــــــُ يـــــــــَ .وَ 7  الـــــــــّ
 

  
َ
 ياآلتــــــــــــــــِ  اِء نــــــــــــــــَ ي بــــــــــــــــِ فــــــــــــــــِ  ُك ارِ شـــــــــــــــــــــَ تُ  ٍد يــــــــــــــــْ أ

 

 فـــــــــــَ .8
َ
 ا وَ نـــــــــــَ أ

َ
 انـــــــــــَ نـــــــــــَ يـــــــــــْ بـــــــــــَ  ٍد رْ فـــــــــــَ  لُّ كـــــــــــُ وَ  َت نـــــــــــْ أ

 

 اِت حـــــــــــــ  الـــــــــــــنـــــــــــــ   ةَ حـــــــــــــَ وْ لـــــــــــــَ  ُم مـــــــــــــِّ تـــــــــــــَ يـــــــــــــُ  ء  ْز جـــــــــــــُ  
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 ه فهل توافُق ، بين الجميِع  ت على الّتعاوِن اإلنسانّيَة قاَم  الحضارةَ يعتبُر الّشاعُر أّن  .21

 ك.ــــــرأيَ  عّلْل  ؟في ذلَك 

ا.          ا ومقنع   للطال  حرّية إبداء الّرأي على أن يكون التعليل منطقي 
 نص  درجة إلبداء الّرأي، ودرجة ونص  للتعليل املقنع()

  
  .في الـــُمْعجِم  ق(ارِ )فوَ  عن كلمِة  من ِخاَلِلِه  ُف تكِش  ما الجذُر الذي .21

 

من   الطال   أي  درجٍة إذا أخّل )ق(  .ر .)ف                بترت   الحروف(ال ي 
 

 .منه الذي اشتّقْت  وزَنـها، والفعَل  صيغَة مبالغٍة، وحّددْ  من القصيدةِ  رْج استْخ  .22

 همنْ  الذي اشتّقْت  الفعُل  ــــــــــــــــــــــــــهانُ وْز  املبالغِة  صيغةُ 

ـــــــــــــات ال َنـــــــــــح   َنــــــــــــَحـــــــــت َفــــــــع 
                  

 ، ونص  درجة للوزن، ونص  درجة للفعل(املبالغِة  )درجة لصيغِة 

بين  الوارِد  من الفعِل  يِن بَ املناِس  ماِن املكاِن أو الز   اسِم  بصياغِة  يــجملٍة مّما يأتِ  كل   أكمْل  .23
 ه بالحركاِت.، واضبطْ سيِن قوْ 

بَد  .أ
َ
َتـــــــــَهـــــــّلِ  (اْسَتــــَهل  ) الّشاعُر في عَ أ س   القصيدِة.م 

ـــوِعِد  حضَر الّرجل في )َوَعَد(  .ب ِد. الـَمــــــــــــ  الـُمَحـــــــد 

 إذا أخطأ  ي الحركاِ ()ال يمن  الطال  أّي درجة 

ا.رَ إعْ  يدةِ ِص في الَق  ه خط  تَ ما تح أعرْب  .24   اًبا تام 

 منصوب، وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخر . ،فعل مضارع :أعيَش  -

 مرفوع، وعالمة رفعه الضّمة الظاهرة على آخر .،خبر  :جــــــزء   -

                                  درجة للعالمة اإلعرابّية()نص  درجة للوظيفة، ونص  درجة للحكم اإلعرابّا، ونص  
 
 
 
 

  نموذج اإلجابة ىانته


