
1 
 

 
 املادة :اللغة العربّية                                                     

 2019-2018مراجعة امتحان هناية الفصل الثّالث للعام الّدراسي 
 _____             _:_____ الّتاريخ: _____الّشعبة(    الّصف ) االسم: _____________   

 ةاألدبيّ املهارات الّسؤال األّول: 
:  الّشعر أوالا

 ب:يقرأ األبيات الّشعريّة اآلتية مثّ أجأ
 ُُُُُُُُُّّّّّّّّّيُّعظاميُّبعشب ُّوغط ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّيأم ُُّّإىلُّخبز ُُّّأحن ُّ

 تعمَّدُّمنُّطهرُّكعبك ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّيوقهوة ُّأم ُّ
 .واثقي..وشد  يُّي...ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّوملسة ُّأم ُّ

 ... ر ُّةُّشعخبصل ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّيفَُّّالطفولةرُُّّوتكبرُّ
ُّيلو  ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّيوماُّعلىُّصدرُّيوم ُّ  ...حُّيفُّذيلُّثوبكخبيط 

 رجعترُُّّضعيينُّإذاُّماُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّأعشقُّعمريُّألن ُّوُّ
 بتنورُّانرك ُُّّوقوداًُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ إذاُّمت ُّ
 غسيلُّعلىُّسطحُّدارك ُُّّوحبل ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ!أم يمنُّدمعُُّّأخجلرُّ
ُّيوماًُّإذاُّعرُُّّ...ُّخذيين  الوقوفُُّّقددترُّألن ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّدتر

ُّبدونُّصالةُّهنارك ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّوشاحاُّهلدبك ُّ
 
 ر اإلجابة الصحيحة:اختأ-1
 كاتب هذا الّنص:-أ

ُُّّأردن ُّ–4ُُُُُُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّّّّّّقلسطيين ُّ-3ُُُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّّّلبنان ُّ-2ُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّسوري ُّ-1
 ة القهوة يف الّنص:رمزيّ -ب
ُّاالستدرار-2الفرحُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ-1
ُُّّاهلدوء-4احلننيُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ-3
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 بعشٍب(:داللة قول الّشاعر )غّطي عظامي -ت
ُّاالستعدادُّللت ضحية-2املوتُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ-1ُُُُُُُّّّّّّّ
ُّالعودةُّإىلُّالوطنُّ-4البدُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ-3ُُُُُُّّّّّّ

ُّ؟ماُّيفُّبدايةُّالدصيدةي(ُّعلىُّمشاعركُّوالسي ُّماُّأتثريُّتكرارُّلفظةُّ)أم ُّ-2
ُّيعودُّللطالب

ُّكل:فعيلةُّمنُّحيثُّالش ُّمساتُّشعرُّالت ُُّّستنتجأ-3
ُُُُّّّّ.بناءُّالدصيدةُّعلىُّوحدةُّالت فعيلة-1
ُُّّ.طرينالبيتُّذيُّالش ُُّّحلولُّالس طرُّالشعريُّحمل ُّ-2ُّ

ُُُُُُُّّّّّّّ.عدمُّااللتزامُّابلداقيةُّالواحدة-3
ُّاالهتمامُّابإلحياءُّواخليال.-4
ُّفاف.مزُّوالغموضُّالش ُّامليلُّإىلُّالر ُّ-5
ُُّّانفعالُّالش اعرُّونفسهُّوقكرته.اويُّاملوسيداُّالد اخليةُّاليتُّتس-6
ُّفعيلةُّمنُّحيثُّاملضمون:ذكرُّمستنيُّمنُّمساتُّشعرُّالت ُّأ-4
ُّالت عبريُّعنُّالواقع-1
ُّالت جديدُّيفُّأغراضُّالش عر-2
ُّ:(أحن ُّ)اعرُّللفعلُّاملضارعُّاستخدامُّالش ُُّّلعل ُّأ-5

ُّ.دُّواالستمرارُّيفُّهذاُّاحلننيُّاملتواصلُّالذيُّيعايشهُّويتعايشُّمعهُّيفُّداخلهالت جد ُّ
ُّيشريُّإليهُّهذاُّاالنتدال؟ماُُّّوض حأُّواإلنشائي ُُّّاعرُّبنيُّاألسلوبُّاخلبي ُّينتدلُّالش ُّ-6

ةُّلُّإىلُّاجلملُّاإلنشائي ُّاكرة،ُّمثُّانتدوقُّاليتُّتكتنزُّهباُّالذ ُّةُّليندلُّإليناُّصورُّاحلننيُّوالش ُّبدأُّابجلملُّاخلبي ُّ
ُّ.كرايتمُّاليتُّآلُّإليهاُّمنُّاسرتجاعهُّلتلكُّالذ ُّأز ُّليكشفُّعنُّحالةُّالت ُّ

ُّستخرجُّمنُّاألبيات:أ-7
ُّفولةتكبُّيف ُّالط ُُّّ–ُّيأخجلُّمنُّدمعُّأم ُّمكني ة:ُّاستعارةُّ-أ

ُّأخجلُّمنُّدمعُّأم ُّشرط:ُّأسلوبُّ-ب ُّيوماُّوشاحاُّهلدبكُّإذاُّعدترُُّّ–ُّيإذاُّمت 
ُّفولةتكب/ُّالط ُُّّطباق:-ت
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ُّي(ـضعين–يُّـخذين)ُّالفعلايءُّاملتكل مُّيفُُّّبه:ضمرياُّمت صالُّيفُّحملُّنصبُّمفعولُّ-ث
:ُّ-ج ُّوقوداًُّ-وشاحاُّمفعوالُّبهُّاثن 
ي(،ُُّّعظام-ُّيواثق-يعمرُّ-يأم ُّاليةُّ)الت ُُّّاألمساءمُّيفُّايءُّاملتكل ُّابإلضاقة:ُُّّجر ُُّّضمرياُّمت صالُّيفُّحمل ُّ-ح

(هنارُّ–ُّك ُّدارُُّّ–ُّك ُّانرُُّّ–ُّكثوبُّ–ُّك ُّكعبُُّّ–ُّك ُّهلدباليةُّ)الت ُُّّاألمساءاخلطابُّيفُُّّكاف ُّك 
ُّ–دُّترُّرجع ُُّّ–ترُّد ُّعرُُّّ– ت ُّم)الت اليةُُّّاألقعالاتءُّالرقعُّاملتحر كةُّيفُّرقعُّقاعل:ُُّّضمرياُّمت صالُّيفُّحمل ُّ-خ

ُُّّ(ينــيـضعـُّ–ينُّيــخذ-ُّيشد  ُُّّ–ُّيغط ُّ)الت اليةُُّّاألقعالُّايءُّاملؤنثةُّاملخاطبةُّيفُّ(ترُّقدد ُّ
ُّ(يــ ُّ)ألنُّاحلرفُّاملشب هُّابلفعلُّايءُّاملتكل مُّيفنصبُّاسمُّإن :ُُّّضمرياُّمتصالُّيفُّحمل ُّ-ذ
ُّ(ي ُّ)قـُّحبرفُّاجلرُّيفايءُّاملتكل مُّاملتصلةُّحبرفُّاجلر:ُُّّجر ُُّّحمل ُّضمرياُّمت صالُّيفُّ-ر
ُّ

 األديب  رثاثنياا: النّ 
 ب:يقرأ القّصة اآلتية مثّ أجأ
الن اقذُّمنُُّّوتنامُّعلىُّالض وءُّإىلُّالغرقةُّاملظلمة،ُّتغيبُّقشعرتُّابحلزن،ُّستعودرُّ تُّالشمسُّوهيراقب ُّ"

احلم امُّهذهُّالليلةُّأيضاً،ُّكانتُّتفك رُّيفُّاد خارُّمصروقها؛ُّلتشرتيُّمصباحاُّمنُّالبدالة،ُّلكن هاُّشعرتُّ
ابجلوعُّالش ديد،ُّألهناُّملُّتتناولُّعشاءهاُّابألمس،ُّكل ُّيومُّتشعرُّابجلوعُّبعدُّثالثُّحصصُّدراسي ة،ُّوالُّ

اماً،ُّوحل ُّالليل،ُّتذك رتُّواجبُّالعلومُّالذيُّملُّتنتهُّمنُّغابتُّالش مسُّمتاملصروف.ُّتتمكنُّمنُّاد خارُّ
ُّ.حل ه،ُّقتحتُّاببُّاحلم امُّعلىُّات ساعهُّوجلستُّابلدربُّمنهُّحتل ُّالواجب

حرتقُّبعدُّأنُّأخبهتاُّقبلُّأسبوعُّعندماُّارةُّاجلديدةُّيفُّغرقةُّاجللوس،ُّوهيُّزوجةُّأبيهاُّتستدبلُّاجلا
رتُّأالُّبخبهاُّ،ُّوتنامُّعلىُّالض وءُّالن اقذُّمنه،ُّقر ُّاحلم ماملصباح،ُّواقرتحتُّعليهاُّبنفاذُّصبُّأنُّتفتحُّاببُّ

م ىُّاألسئلةُّيفُّقصلُّاألمراضُّيفُّكتابُّالعلوم،ُّوهيُّتئن ُّمنُّاحلُّجمد داً،ُّقفزتُّإىلُّعدلهاُّوهيُّتدومُّحبل ُّ
هنُّترطل ُّعليهاُّوهيُّمتمد دةُّبوُّ-خالتهاُّهندُّ–ُّلوُّأن ُّزوجةُّوالدهاُّقبلُّشهر ُّمنُّاليوم،ُّكانتُّتتمن ُّ

ُّهتذيُّعلىُّسريرهاُّالص غري،ُّواملصباحُّيشع ُّأعلىُّرأسها.
بديتُّاخلالةُّتتابعُّاحللدةُّمنُّاملسلسلُّالعريبُّاملعروضُّعلىُّالتلفاز،ُّواألصواتُّالعاليةُّاملنبعثةُّمنهُّتزيدرُُّّ

ُّمنُّوجعهاُّووهنها.



4 
 

اُّبخافُّالن ومُّبعدُّأنُّمسعتُّالفتحلم ام،ُّترقرقتُّدموعهاُّعلىُّالدقرت،ُّليلًةُّأخرىُّعلىُّضوءُّا ياتُّيفُّإهن 
ثنُّعنُّأشباحُّبخرجُّليالُّمنُّاحلم امُّإذاُّترركُّاببهُّمفتوحاً،ُّلكن هاُّبخشىُّالظ المُّأكثر،ُّوإنُّاملدرسةُّيتحد ُّ

توحاُّلكن هاُّبخشىُّالظ المُّأكثر،ُّوإنُّقك رتُّيفُّتركُّاببُّالغرقةُّمفُّمفتوحاًُّقك رتُّيفُّتركُّاببُّالغرقةُّ
ض وءُّالدادمُّمنُّغرقةُّاجللوسُّلنُّتتمكنُّمنُّالن وم؛ُّقاألصواتُّالدادمةُّمنُّهناكُّعاليةُّلتنام ُّعلىُّال

ُّومزعجة.
ُّ.ماومُّبعدُّأنُّقرأتُّاملعو ذتني؛ُّلتطردُّاألشباحُّمنُّالغرقةُّوتعيدهاُّإىلُّاحلم ُّخلدتُّإىلُّالن ُّ

رةُّدراهمُّشصباحُّاليومُّالت ايلُّالتدتُّجد هاُّيرويُّشجرياتهُّوهيُّيفُّطريدهاُّلركوبُّابصُّاملدرسة،ُّانوهلاُّع
ُُّّ"قدفزُّقلبهاُّقرحاُّالليلةُّلنُّتنامُّعلىُّضوءُّمصباحُّاحلم ام.

 ر اإلجابة الّصحيحة:اختأ-1
ُّاالنكسار(ُّ–ُّالضعفُّ–اخلوفُُّّ–الوهن:ُّ)الوهمُّ-أ

ُّتبوح(ُّ–تتحدثُّبصوتُّهادئُّمتدط عُُّّ–ُّاكل مُّبكالمُّغريُّمعدولُّملرضُّقيهتت-هتذي:ُّ)تثرثر-ب
ُّ؟ةُّيفُّالدص ةيئيسمنُّهيُّالش خصي ةُّالر ُّ-2

ُّالفتاةُّالص غرية
ُّ:حد دُّنوعُّالن غمةُّيفُّبدايةُّالدص ةأ-3

ُّنغمةُّقامتة
 ئيسيُّيفُّالدص ة:وض حُّاحلدثُّالر ُّأ-4

ُّ.معاانةُّالطفلةُّمنُّزوجةُّاألبُّوإمهاهلا
ُّالعبارةُّاليتُّدل تُّعلىُّصفةُّاإلرادةُّواإلجيابي ةُّيفُّشخصي ةُّالفتاة؟ُّما-5

ُُّّ.قتحتُّاببُّاحلم امُّوجلستُّحتل ُّالواجب
ُّيات:قد مُّوصفاُّخمتصراُّهلذهُّالش خصأالكاتبةُّمالمحُّشخصي اهتاُّمنُّخاللُّأقعاهلاُّوأقكارها،ُُّّرمست-6

ُّ.شديدةُّالت أثر-رقيدة-الفتاة:ُّهادئة
ُّ.مستهرتة-ظاملة-زوجةُّاألب:ُّمتسل طة
ُّ.اجلد:ُّعطوفُّوحنون
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نيُّالنهايةُّبعالقةُّالُّحأوض ُُّّلنُّتنامُّعلىُّضوءُّمصباحُّاحلم ام."ُّ"ُّالدص ةُّقولُّالكاتبةهنايةُّيفُُّّجاء-7
ُّ؟يوضوءُّاملصباحُّيفُّرأي

ُّ.عوابتاألملُّالذيُّجيبُّعلىُّاإلنسانُّأنُّيسعىُّإليهُّمنُّدونُّأيسُّمهماُّعارضتهُّالص ُّ،ُّمنع
ُّ؟يأاثرتهُّالدص ةُّيفُّنفسُّالذيُّما-8

ُّقدُّيشعرُّابلشفدةُّقدُّيشعرُّابإلعجابُّملثابرهتا.ُّيعودُّللطالب
اُّعشرةُّدراهمُّانوهل...إىلُّعدلهاُّوهيُّتدومُّحبلُّاألسئلةُّيفُّقصلُّاألمراضُّيفُّكتابُّالعلومُّقفزتُّ"-9

ُّشرحُّداللةُّالفعلُّقفزُّيفُّكلُّمجلة:أ"ُُّّقلبهاُّقرحاًُُّّقدفز
ُُّّ.قفزتُّيفُّاجلملةُّاألوىلُّتوحيُّبتفكريُّالطفلةُّاملستمرُّيفُّمعاانهتا-
ُُّّ.قفزُّيفُّاجلملةُّالثانُّتوحيُّابلس عادةُّوالفرح-

ُّ:الن غمةُّيفُّالدص ةُّتُّعلىدل ُّدُّالعناصرُّاليتُّحد ُّأ-10
ُّالز مانُّواملكانُّ–الص ورُّواملفرداتُُّّ–الر اويُّ

ُّماُّنوعُّالر اويُّيفُّالدص ة؟-11
ُّداخلي

 ة غويّ اللّ  تالثّاين: املهاراؤال السّ 
: النّ   حوأوالا

ُّب:يقرأُّمث ُّأجأ-1
لناُّأن ُّداُّبإىلُّظهرُّقريتنا،ُّوُّ،ُّكانتُّجهن مُّقدُّصعدتُّرجالناتراجعُُّّاملباغتمنُّاهلجومُُّّساعة ُّ"ُّبعدُّ

مُّإتسحبُّجث ًةُّوتلهث:ُُّّشب اكناالن جومُّأخذتُّتتساقطُّعلىُّبيوتنا،ُّوقالتُّامرأٌةُّمر تُّحتتُّ يداتلونُّهن 
ُّابلفؤوس"

 ستخرجُّمنُّالفدرةُّالس ابدة:أ-أ
ُّاملباغتاسمُّقاعل:ُّ-1
ُّمعناه:ُّ-2 مُّتفيدُّلنا:ُّالالُّ–إىل:ُّانتهاءُّالغايةُّ–دبلُّأيُّإجابةُّ)من:ُّابتداءُّالغايةُّترُّحرفُّجرُّوبني 

ُّابلفؤوس:ُّالباءُّتفيدُّالت عدية(-:ُّاالستعالءعلى-الـمرلكُّ
ُّحتتُّظرفُّمكانُّ–بعدُّظرفُّزمانُّمفعوالُّقيه:ُّ-3
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يفُّحملُُّّ(تتساقط)ُّمجلةُّ–يفُّحملُّنصبُّخبُّكانتُُّّ(قدُّصعدت)مجلةُّمجلةُّيفُّحملُّنصبُّخب:ُّ-4
ُّنصبُّخبُّأخذت(

يفُّحملُّرقعُُّّ(يداتلون)ُّمجلة-)أخذتُّتتساقط(ُّيفُّحملُّرقعُّخبُّأن ُُّّمجلةمجلةُّيفُّحملُّرقعُّخب:ُّ-5
ُّخبُّإن ُّ

ُّجث ةًُّمفعوالُّبه:ُّ-6
 أعرب ما حتته خط:-ب
ُّصفةُّجمرورةُّوعالمةُّجر هاُّالكسرةُّالظاهرةُّعلىُّآخرهااملباغت:ُّ-
ُّقاعلُّمرقوعُّوعالمةُّرقعهُّالض مةُّالظاهرةُّوالــــــُّان:ُّضمريُّمت صلُّيفُّحملُّجرُّابإلضاقةُّرجالنا:ُّ-
ُّقعلُّماضيُّمبينُّعلىُّالفتحةُّاملدد رةُّعلىُّاأللفُّللت عذر.بدا:ُّ-
ُّمضافُّإليهُّجمرورُّوعالمةُّجر هُّالكسرةُّالظ اهرةُّوالـــــُّانُّضمريُّمت صلُّيفُّحملُّجرُّابإلضاقة.شرب اكنا:ُّ-
م:ُّ- ُّاهلاءُّضمريُّمت صلُّيفُّحملُّنصبُّاسمُّإن ُّوامليمُّعالمةُّاجلمعُّ–مشبهُّابلفعلُّإن ُّحرفُّإهن 
ُّاألقعالُّاملضارعةُّاجملزومةأ-2ُّ ُّوأدواتُّجزمهاُّومعانُّهذهُّاألدوات:ُّوعالمةُّجزمهاُّعني 
ُّماُّأمره{-أ ُّلــم اُّيدض  ُّقالُّتعاىل:ُّ}كال 
ضارعُّنفيُّالفعلُّامل،ُّاألداةُّلــم اُّتفيدُّوعالمةُّجزمهُّحذفُّحرفُّالعل ةُّيدض ُُّّاجملزوم:ُّالفعلُّاملضارعُّ

ُّوقلبُّداللتهُّإىلُّاملاضيُّحىتُّحلظةُّالتكلمُّمعُّتوقفُّحدوثهُّيفُّاملستدبل.
ُُّّو م ا}ُّتعاىل:ُّقال-ب ُّخ ري  َُّت  دروهرُّع ند  كرمُّم  ن  ُّ.اَّللَّ {تـرد د  مرواُّأل  نفرس 

ُّ-األقعالُّاخلمسةُّوهوُّقعلُّالشرطالفعلُّاملضارعُّاجملزوم:ُّتردد مواُّوعالمةُّجزمهُّحذفُّالنونُّألنهُّمنُّ
نيُّأداةُّاجلزمُّما:َُّتزمُّقعل-وهوُّجوابُّالش رطُّحذفُّالنونُّألنهُّمنُّاألقعالُّاخلمسةَتدوهُّوعالمةُّجزمهُّ

ُّالداللةُّعلىُّغريُّالعاقلُّوالشرطيةمضارعنيُّوتفيدُّ
ُّمعانُّاألدواتُّالن اصبةُّأ-3 ُّيفُّكلُّماُّيلي:ُّبني 
ُّماُّكانُّهللاُّليعذ هبم:-أ
اُّكانُّأوُّوجيبُّأنُّتسبقُّبُّمُّاجلحودُّيفُّقولهُّليعذ هبم،ُّوتدلُّعلىُّشد ةُّالن فيُّواإلنكارالمُّاألداةُّهيُُّّ

ُّ.ملُّيكن
ُّ
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ُّوأتيت ُّمثل هرُّ-ب ُّعظيمر:ُُُُُُُّّّّّّّالُّتن ه ُّعنُّخلق  ُّعاٌرُّعليكُّإذاُّقعلت 
ُّاألداةُّهيُّواوُّاملعي ةُّيفُّ)وأتيت (ُّوتستخدمُّمبعنُّمعُّوجيبُّأنُّتسبقُّبنفيُّأوُّطلب

ُّكلمةُّ)إجالل(ُّمفعوالُّألجله:أنشئُّمجلةُّتكونُّقيهاُُّّ-4
ُّقردر ٌةُُّّإ جالالًُُّّأ هابرك ُّ بيبرهاُُّّو ماُّب ك  ُّو ل ك نُّم لءرُّع ني ُّح  ُّع ل يَّ

ُّأأتم لُّاجلملُّاآلتيةُّوُّأ-5 ُّنوعه:ُّقيهاُّموض حاًُّابعُّالت ُُّّعني 
ذو:ُّنعتُّنوعهُّنعتُّمفردُّ)اسمُّجامد(ُّمرقوعُّوعالمةُّرقعهُّالواوُّألنهُُّّالتابعُّقارٌسُّذوُّسطوةُّوجاه.-أ

ُّ.منُّاألمساءُّاخلمسة
عنُّأيبُّمحزةُّأنسُّبنُّمالكُّرضيُّهللاُّعنهُّعنُّالنيب ُّصلىُّهللاُّعليهُّوسلمُّقال:ُّ)الُّيؤمنُّأحدكمُّ-ب

ُّلنفسه( ُّألخيهُّماُّحيب  ُّحيب  ُّالتابعُّأنسُّبنُّمالك:ُّبدلُّنوعهُّمطابقُّ.حىت 
ُّتت-ت ُّ)جاءُّالن عتُّمجلالتابعُُّّكاثفُّيفُّالس ماء.ينظرُّإىلُّغيوم  ُّة(مجلةُّتتكاثفُّهيُّالنعتُّلغيوم 
ُّالتابعُّظلمته:ُّبدلُّاشتمالكانتُّبخافُّالليلُّظلمت هُّواإلحساسُّابلوحدةُّقيه.ُّ-ث
لن عتُّشبهُّاجلملةُّ)يفُّعنيُّطفل(ُّنعتُّلنظرةُّ)جاءُّاالتابعُّأانُّنظرٌةُّيفُّعنيُّطفلُّتراهاُّاألمُّاحلنونة.ُّ-ج

ُّةُّنعتُّلـــــُّاألمُّ)جاءُّالنعتُّمفرد(احلنونُّ–شبهُّمجلة(ُّ
ُّمعظم ها.ُّ-ح ُّالت ابعُّمعظم ها:ُّبدلُّبعضُّمنُّكلواققُّعلىُّبنودُّاالتفاق 
اكيبُّاإلضاقي ةُّيفُّاجلملُّاآلتية:أ-6 ُّحد دُّالرت 
ُّ(ُّكالُّاملضافُّمهاُّاملضافُّإليهالزمُّاإلضاقةُّ)ُّ.كالمهاكالمهاُّيدعوُّإىلُّاحملب ة:ُُّّ-أُّ

ُّفُّإليه(اهلاءُّاملضاُّ–لديه:ُّالزمُّاإلضاقةُّ)لدىُّاملضافُُّّ.روائي اًُّليسُّلديهُّالني ةُّيفُّأنُّيصبح ُّ-ب
ُّاملضافُُّّ.قالُّتعاىل:ُّ}قمنُّيعملُّمثدالُّذر ة ُّخرياُّيره{-ت ُّذر ة :ُّ)مثدال  ُّافُّإليه(ذر ة ُّمضُّ–مثدال 
ُّاملشد ةُّمضافُّإليه(-قدر ُّاملشد ة:ُّ)قدر ُّاملضافُُّّ.األجرُّعلىُّقدر ُّاملشد ة-ث

ّما املضاف أ –املضاف إىل نكرة يكتسب ختصيصاَ ولكن يبقى نكرة مثال )مثقال ذرٍّة(  :مالحظةُّ
 إىل معرفة يكتسب تعريفاا مثال )قدر املشّقة(
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ُّمطلوب:للوفقاا اآليت اجلدول أكمل -7
ُّاملشتقُّنوعُّاملشتقُّالفعل
ُّمرنحد رُّاسمُّمكانُّتنحدر
ُّمال ئُّاسمُّقاعلُّميأل

يء ُّ ُّمرضاءُّاسمُّمفعولُّأرض 
رُّاسمُّقاعلُّأبصر ُّ ُّمربص 
ُّجليسُّمبالغةُّاسمُّقاعلُّجلس
ُّعظيمُّصفةُّمشب هةُّع ظرم

 
ُّةاثنياا: البالغ

ُّحد دُّنوعها:أستخرجُّالصورةُّالبيانيةُّمم اُّأييتُّوُّأ-1
ُّاستعارةُّتصرحيي ةُّ:سيفاُّبنيُّقكيك.ُّاحذرُّسيفاُّبنيُّقكيك-أ

ُّ-ب ُّقمس اهمُّوبسطهمُّحريرُُُُّّّّوصب حهرمُّوبسطهمُّترابر
ُّكنايةُّعنُّالرتفُّوالعزُُّّ:حريرُّقمس اهمُّوبسطهمُّ

ُّ:ُّكنايةُّعنُّالفدرُّوالذ لوصب حهمُّوبسطهمُّترابرُّ
ُّ:ُّاستعارةُّمكني ةاللغةُّالعربي ةُّتتعاطف.ُّغةُّالعربي ةُّتتعاطفُّمعُّطالبُّالثانوي ةالل ُّ-ت
ُّتشبيهُّبليغاملعرقةُّقو ة:ُّاملعرقةُّقو ٌةُّعرظمى.ُّ-ث
ُّستخدمُّكلمةُّ)أبيض(ُّيفُّإنتاجُّكناية:أ-2

ُّأخيُّأبيضُّالدلب
ُّشرحُّاالستعارةُّيفُّقولُّالشاعرُّحممودُّدرويش:أ-3

ُّأصحوأانُّأدريُّأن ُّدمع ُّالعنيُّخذالٌن...ُّوملٌحُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ ُّأصحو...ُّلستر ُّلستر
ُّودعيُّقليبُّ...يبكي!أانُّأدريُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

ُّوبكاءرُّالل حنُّمازالُّيلح ُّ
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البكاء(ُّوازمهُّ)لحنُّإبنسانُّيبكيُّحذفُّاملشب هُّبهُّ)اإلنسان(ُّوأبدىُّعلىُّشيءُّمنُّبكاءُّالل حن:ُّشب هُّالل ُّ
ُّعلىُّسبيلُّاالستعارةُّاملكني ة.

قليبُّيبكي:ُّشب هُّالدلبُّإبنسانُّعيونهُّتبكيُّحذفُّاملشب هُّبهُّ)اإلنسان(ُّوأبدىُّعلىُّشيءُّمنُّلوازمهُّ
ُّ)البكاء(ُّعلىُّسبيلُّاالستعارةُّاملكني ة.

ُّ:ُّأييتُّيفُّكلُّمماذكرُّنوعُّاحملس نُّالبديعيُّأ-2
ُّايُّساهراُّل ع ب تُّأيديُّالفراقُّبهُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّقالص بُّخاذ لهُّوالد معُّانصررهُّ-أ

ُّانصر:ُّطباقُّ–خاذلُّ
ُّوأن ينُّواصٌلُّمنُّأنتُّواصلرهُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّوأن ينُّهاجٌرُّمنُّأنتُّهاجرره-ب

ُّواصله:ُّجناسُّانقصُّ–واصلُّ
ُّهاجرره:ُّجناسُّانقصُّ–هاجرُّ

ُُّّمدابلةُّ:وأن ينُّهاجٌرُّمنُّأنتُّهاجررهُّ–ُّوأن ينُّواصٌلُّمنُّأنتُّواصلره
 والكتابّيةاإلمالئية  تالثّالث: املهاراالّسؤال 

: إمال  ءأوالا
ُّب:يقرأُّمث ُّأجأ-1

ُّأنُّيتبع ُّ "هلُّهناكُّقارٌئُّاستثنائي؟ُّ...ُّسؤالُّآخرُّقدُّأييتُّليجيبُّعنهُّسؤاٌلُّأكبُّمنهُّ...ُّهلُّجيبر
والدارئُّاملتفر دُّوالدارئُّالن همُّوغريها.ُّإهناُّأي ُّشيءُّصفةُّالدراءةُّوحدها؟ُّ...ُّكالدارئُّاالستثنائيُّ

صفاتُّترتبطُّابآلخرُّوالُّترتبطُّبذاتُّالدارئُّقعالً،ُّوهوُّماُّقدُّحيو لُّشغفُّالدراءةُّإىلُّالـم ظه ر ةُّيفُّحنيُّ
راً،ُّلكيُّيكتملُّنصفُّاإلنسانُّالت ائهُّ أن ُّالدراءةُّهيُّقعلُّذايتُّجد اُّيفُّأو له،ُّمتاماُّككونهُّطبيعي اُّومباش 

ُّملرتبكُّواخلائف."واجلاهلُّوا
ُّستخرجُّمنُّالفدرةُّالس ابدةُّمهزةُّمتوس طةُّيفُّحالتهاُّالشاذةُّمرعل الُّالس بب:أ-أ

اُّجاءتُّمفتوحةُّبعدُّألفُّساكنة ُّ.الدراء ة:ُّكرتبتُّاهلمزةُّاملتوس طةُّعلىُّالس طرُّألهن 
ُّذات(:ُّ–عللُّكتابةُّالتاءُّمفتوحةُّيفُّ)صفاتُّأ-ب

اُّمجعُّمؤنثُّساملُُُُُّّّّّذات:ُّاسمُّ ُّثالثيُّساكنُّالوسطصفات:ُّألهن 
ُّ
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ُّاتئه(:–وض حُّسببُّكتابةُّاهلمزةُّيفُّكلُّمنُّ)الدارئُّأ-ت
اُّسبدتُّحبرفُّمكسور- ُّالدارئ:ُّكتبتُّاهلمزةُّمتطر قةُّعلىُّايءُّغريُّمندوطةُّألهن 
قوىُّمنُّأُّاتئه:ُّكرتبتُّاهلمزةُّاملتوس طةُّعلىُّنبةُّألن ُّحركتهاُّالكسرةُّوحركةُّماُّقبلهاُّالسكونُّوالكسرة-

ُّ.السكونُّويناسبهاُّالنبة
ُّأبلفُّممدودة:وامساُّمنتهينيُُّّقعالًُّذكرُّأ-1

ُّاألمساء:ُّذرراُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّان ُّاألقعال:ُّد ُّ
 اإلبداعي اثنياا: الّتعبري

ُّيدولُّإيلياُّأبوُّماضي:-
ُّإذاُّأانُّأكبتُّشأنُّالشبابُُُُُُُُُّّّّّّّّّقإن ُّالش بابُّأبوُّاملعجزات

كتبُّيفُّضوءُّهذاُّالبيتُّمباُّالُّيدل ُّعنُّعشرةُّأسطرُّمبي ناُّدورُّالشبابُّيفُّبناءُّجمتمعاهتمُّمراعياُّأ
ُّالس المةُّاللغويةُّواإلمالئية:ُّ

 


