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  )درجة 20(  "شمائل فارس" من قصیدة : النص المقرر: أوال

 ما لم تعلميـــــاھلة بــِت جـــإن كن       ٍكـــــة مالــبناھال سألِت الخیل یا  .1

 نمـى الوغى و أعّف عند المغـشـأغ      ي ـعة أننـــــیخبرِك من شھد الوقی .2

 تسلمــــا و ال مســـٍن ھرًبـعــــال مم       ھـــــاة نزالـــره الكمـــو مدجج ك .3

 ّومـــوب مقـــــعـالكدق ـــبمثقٍف ص       ٍةـــــنــعـجادت لھ كفي بعاجل ط .4

 ا بمحّرمـــــریم على القنـــــلیس الك       ھـــابــــفشككُت بالرمح األصم ثی .5

 مــــــــاِن األدھــــئٍر في لبـاُن بـأشط      اـھـــــیدعون عنتَر و الرماُح كأن .6

 محمــــــــبرٍة و تحـــــو شكا إلّي بع     ھ ــــانـع القنا بلبــــــفازوّر من وق .7

 يــــمـمكل -المــلو علم الك –و لكان     اشتكى  لو كان یدري ما المحاورة .8

 دمـــر أقــــتــــقیل الفوارس ویك عن      ھاــــبرأ سقمو لقد شفى نفسي و أ .9

 .ینقسم النص السابق باعتماد معیار المعنى مقطَعْین اثنین -1

 )2.                                                  (حدد بدایة كل مقطع و نھایتھ  - أ

 ................... .إلى .................. من : المقطع األول •

 ................... . إلى ............. ....من : المقطع الثاني •

 )2.                                                (اختر عنواًنا مناسًبا لكّل مقطع  - ب

 : ..........................................عنوان المقطع األول •

 : ..........................................عنوان المقطع الثاني •

 )3.       (التقابل في البیت الثاني، و بّین داللتھ في إبراز ذات الشاعرأرصد  -2

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

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

 )القنا / الرمح/ مثقف/ طعنة/ نزالھ/ مدجج/ الوغى/ الوقیعة/ الخیل(  -3

  )4.                                (تحوم ھذه األلفاظ حول حقٍل معجمّيٍ  واحد

 .حدده  - أ

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

 . بین داللتھ على رسم مالمح شخصّیة الشاعر  - ب

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

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

 )2(الشطر الثاني من البیت الثالث، فما قیمة ذلك فنًیا؟ تكرر أسلوب النفي في  -4

.................................................................................................  
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على تضخیم صورة الخصم في  –من النص السابق ) 5-4-3(في األبیات  –قام المشھد  -5

 .أثناء المبارزة

 )3.                   (رة الخصم كما رسمھا الشاعراستخلص مالمح صو  - أ

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

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

 .خیم ھذه الصورةبین غرض الشاعر من تض  - ب

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

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

 )4(              .                   شّخص الشاعر الفرس في خضّم المعركة -6

 .عین من النص عبارتین تدالن على ذلك  - أ

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

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

 .لة ھذا التشخیص على حالة الفرس و على ذات صاحبھوّضح دال  - ب

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

.................................................................................................  
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  )درجة 20(                                                  الخارجي األّول النص: ثانًیا

توفي جدي و بقیت منُھ صوٌر كثیرٌة في ذاكرتي، و كلھا عزیزة علي إال واحدة ؛ ذلك 
و كنُت أسمع جدتي . أّن جدي كان مصاًبا في سنواِت عمره األخیرة بإسھال مزمن

و ذات . منھا العنب، و كان المسكین یحّب العنب كثیًراتحذره من أكل أشیاء و أشیاء، و 
مّرٍة مّر بنا بائع عنب فاغتنم فرصة غیاب جدتي فأسرع و خّبأ العنب ، و كنت أرقب 

ذھبُت حیث العنب فنقلتھ " الصالة" حركاتھ و ھو ال یدري حتى إذا جلس و جدتي في 
ى فعل ما فعلُت لم یكن غیر و الذي دفعني إل. إلى مخبإ یتعذر على أحد االھتداء إلیھ

  .حرصي على صحة جدي و على التخفیف عن كاھل أمي و جدتي عناء خدمتھ

بعد فترٍة عاد جدي إلى حیث خبأ العنب، و إذ لم یجده راح یفتش في جمیع الزوایا، و 
، و كنت أرقُب ما یجري !" یا لطیف الطف! باسم اهللا" ھو یردد في دھشة و استغراب 

لھ بشيء، و ظّن جدي بي الظنون فسألني إذا كنُت أكلُت العنب، فأنكرُت في كمن ال ِعْلَم 
  .ما رأیت عنبا و ال ذقت عنًبا: حدٍة و غضٍب و زكیت إنكاري بقولي

في خریف ذلك العام توفي جدي، و في نفسھ شھوة العنب، و مع الشھوة الشك و 
و لكنھ لم یقترفھا نكایةً  ، و لم تغفر لحفیدك فعلتھ النكراء، ما أظنك ! إیھ جدي. الحیرة

و . إنما إشفاًقا علیك و رأفةً  بك و بامرأتین كانتا ترعیانك و كان یحبھما مثل محبتھ لك
  . ھا ھو یعترف لك بما كان و كم تمنى لو أّنھ لم یكن

  عیمةمیخائیل ن

  38-37سبعون ص 

  1987مؤسسة نوفل بیروت 

 

 

وضع الختام و  –سیاق التحول  -وضع البدایة: یقوم على بنیة ثالثیة ھي النص السردي -7
 )3(                                             :بّین حّد كل منھا). الوضع النھائي( 

 ............................إلى ............................ من : وضع البدایة •

 ............................إلى ................... .........من: سیاق التحول •

  ............................إلى ............................  من: وضع الختام •
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 )3(                                 .حدد جنس النص، مبررا جوابك بمؤشرین منھ -8

 ........: ......................................................................جنس النص •

 : ............................................................................المؤشر األول •

 : ............................................................................المؤشر الثاني •

استخرج  .وّظف السارد مجموعة من العبارات یستقطبھا حقل معجمي واحد ھو العنب -9
 )4( . ا داللتھا على تصویر نفسیتھثالث عباراٍت منھا تتعلق بشخصیة الجد، مبین

 ..........................................: ..................................العبارة األولى •

 : ............................................................................العبارة الثانیة •

 : .............................................................................العبارة الثالثة •

: الجدداللتھا على تصویر نفسیة  •

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

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

 )3(                                           .على إخفاء العنب م الصبيقدأ -10

 ذلك؟ ما الذي حملھ على فعل  - أ

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

 .ھل توافقھ الرأي؟ علل جوابك" . فعلة نكراء" عّد الصبي ما أقدم علیھ   - ب

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

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

في ضوء أحداث النص، وضح عاطفة الحفید نحو جّده، مع التدلیل علیھا بثالث  -11
 )4(                                                           . ھذا النص د منشواھ

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

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

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

في المستوى التركیبي وظف السارد مجموعة من األسالیب التعبیرة للداللة على  -12
 ) 3(. مّثل بكّل أسلوب عبارة تدل علیھ من النص السابق. االستدراك و النفي و التمني

 : ................................................................................االستدراك •

 ................................................................................ :فيــــــــالن •

 ................................................................................ :يمنــــــالت •
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    درجة) 30(                                      )النحو( نص الخارجي الثاني ال: ثانیا

  

دعى الشیخ عّساف كنُت أزوره في بیتھ فیرحب بي و یقدم لي فنجانًا عرفُت رجال ی
و الرجل حسن المظھر حلو الحدیث ماتت زوجتھ منذ أعوام و خلفت لھ . من القھوة

ابنا وحیدا فعكف على تربیتھ التربیة الصالحة ثّم علمھ صناعة النسیج فبرع فیھا و 
اب أبیھ فكان یكثر من التحدث أصبح ساعده األیمن كان شابا مھذبا ذكیا نال إعج

  . عنھ في المجالس، معددا فضائلھ بكل فخر و اعتزاز 

  عن األدیب محمود تیمور 

  

إلى جمل ." حلو الحدیث" إلى قولھ " ... عرفت رجال: " قّسم المقطع من قولھ  -13
 )5(   .               ل جملةفي نھایة ك# مستقلة مبنى و معنى، بوضع عالمة 

  )4( :                                     استخرج من ھذا المقطع ما یأتي -14

 . جملة فعلیة بسیطة  - أ

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

 .جملة اسمیة بسیطة  - ب

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

  .جملة فعلیة مركبة -ج

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

   .جملة اسمیة مركبة - د

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

  )4(). المسند و المسند إلیھ(  نْیعّین في كل جملة مما یأتي ركنیھا األساسَی -15

 .األب معجب بذكاء ابنھ  - أ

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

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

 .برع الشاب في صناعة النسیج  - ب

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

.................................................................................................  
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  :اقرأ العبارة اآلتیة و أجب عما بعدھا من أسئلة -20

، ثّم بیتھ التربیة الصالحةلفت لھ ابًنا وحیدا، فعكف على ترماتت زوجتھ منذ أعوام و خ" 
  . "علمھ صناعة النسیج

  )3(         .                               حدد الروابط اللفظیة في ھذه العبارة  - أ

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

 )4(                                :                        استخرج منھا ما یأتي  - ب

 فعال الزما •

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

 .فعال متعدیا مباشرة إلى مفعول بھ واحد •

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

 . فعال متعدیا إلى مفعولھ بحرف الجر •

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

  )2.  (ابن الفعل للمجھول في الجملة اآلتیة، و أعد كتباتھا ، مغیرا ما یلزم -17

  "دعا الرجل ضیفھ إلى فنجان قھوة" 

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

  )4(                 .   االسم المقّدم في كّل جملة مما یأتي، و اذكر سبب التقدیم عین  -18

 ! أین البخیل من الكریم  - أ

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

 .  كریمما أكرم الضیف إال   - ب

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

  )4:                                        (أعرب ماتحتھ خط في العبارة اآلتیة  -19

  . " في الحیاة ناجحاكلھ لیكون  العمروحید وھبھ  ابنلھ  رجالعرفُت " 

 .....................................................................................: رجال •

 .......................................................................................: ابن •

  .....................................................................................: العمر •

  .....................................................................................: ناجحا •
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  درجة ) 30(                                                       :اإلنتاج الكتابي: رابعا

  :ناكتب في أحد الموضوعین اآلتیْی

تربطك بجدك أمتن العالقات، و تحمل عنھ في نفسك أطیب الذكریات، ِلما كان  -1
 .اشھا و مواقف تعّرض لھا في حیاتھن تجارب عیرویھ لك م

  .اسرد جانبا أعجبك من سیرة حیاتھ، مراعیا في كتابتك مقومات البنیة السردیة  

  

في إجازة عید الفطر المبارك اصطحبكم والدكم إلى منتزه عین عذاري للفسحة  -2
 . و التنزه

اھتمامك فیھ من مشاھد و ألعاب، مبرزا ما أثارتھ ھذه  صف ھذا المتنزه و ما شّد
  .النزھة في نفسك من أحاسیس و مشاعر

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  سناء مصطفى: طباعةنقل و 

  www.educbh.comموقع التعلیم في مملكة البحرین 

 نسألكم الدعاء
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