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ﺍنﺩٔزﺓ ﺍلصٛفٛﺔ

ﺍنًﺒﺤﺙ  :ﺍنهﻐﺔ ﺍنؼزﺒٛﺔ(ًٓﺎزﺍﺕ ﺍﻻﺘﺼﺎل /و)2
ﺍﻻسى:
-----------------------------------------------------------------------------------( 18عالمة)

السؤال األول

اﻗﺮأ اﻟﻨﺺ اَﺗً ﻣﻦ وحدة ( تٌن حٌفا وعكا ) ﺛﻢ أﺟة عﻦ اﻷﺳﺌﻠﺔ اﻟﺘً ﺗﻠٍﻪ .:
أيــٕزﺍ نــى
كــﺎٌ ﺍﻻنﺘﺤــﺎق ﺑًدزســﺔ ػكــﺎ َقهــﺔ صــؼﺒﺔ  ،فقــد ٔجــدَﺎ فــ ٙﺗهــك ﺍنًدزســﺔ
"
ً
َﺘؼٕﺩْــﺎ فــ ٙيدزســﺔ حٛفــﺎ ؛يؼهــى ً ﺍنسٚﺎضٛﺎﺕ ﻻ ٚﺸسح شٛئﺎ ٚٔ،ﺘُقم يٍ ﺑﺎﺏ إنٗ ﺑﺎﺏ قﺒم
أٌ َﺤكـى ﺍألٔل ٔيؼهـى يـﺎﺩﺓ ﺍنـدْٔ( ٍٚـ ٙشـسح يجهـﺔ ﺍألحكـﺎو ﺍنـﺸسػٛﺔ) ٚطﺎنﺒُﺎ ﺑﺤفع ﺍنًﺎﺩﺓ
ػٍ ظٓس قهﺐ ٔ،يؼهى ﺗﺎزٚخ ﺍألﺩﺏ ٚسٖ أٚضﺎ أٌ َﺤفـع كﺘـﺎﺏ ﺍنٕسـٛظ فـ ٙﺗـﺎزٚخ ﺍألﺩﺏ كًـﺎ
َﺤفـع قـﺼٛدﺓ ً نهًﺘُﺒـْٔ . ٙـرﺍ شـٙء جدٚـد ػهُٛـﺎ ٔ ،يؼهًـٕ ﺍنًدزسـﺔ ٚـسٌٔ فُٛـﺎ طهﺒـﺔ جـدﺩ ﺍ
ﻻ ٚؼسفـٌٕ ػـُٓى شـٙئﺎ* َٔﺤـٍ ﺑـ ٍٛحـٕﺍن ٙثالثـ ٕ ٍٛطﺎنﺒﺎ يﺘٕزطٌٕ ف ٙصسﺍع ﺍَﺘﺤـﺎز٘ نُٛـم
ﺍندزجـﺔ ﺍألٔنـٗ أٔ ﺍنﺜﺎَٛـﺔ ٔ،ﺍ ذﺍ نـى َﺤـﺼم ػهـٗ ٔﺍحـدﺓ يـٍ ﺍنـدزجﺘ ٍٛفقـدَﺎ ﺍأليـم يـٍ
ﺍنرْﺎﺏ إنٗ ﺍنكهٛـﺔ ﺍنؼسﺑٛـﺔ ْٔ ،ـ ٙأػهـٗ يدزسـﺔ حكٕيٛـﺔ فـ ٙفهـﺴطٔ ، ٍٛيـٍ ػـﺎﺩﺓ
ﺍنًـﺴؤٔن ٍٛفـ ٙﺍنكهٛـﺔ أﻻ ٚخﺘـﺎزٔﺍ إﻻ ﺍألٔل ٔﺍنﺜﺎَ ٙيٍ ﺍنﺼف ﺍنﺜﺎَ ٙﺍنﺜﺎَٕ٘ٔ .ﺑﺎنُﺴﺒﺔ نٙ
ظٓس ﺗقﺼٛس٘ ف ٙﺍنًٕﺍﺩ ﺍنسٚﺎضٛﺔ ؛ ألٌ ﺍﻻجﺎشﺓ ﺍنطٕٚهﺔ جؼهﺘُ ٙأزجغ ﺍنٗ حﺎنﺔ ﺍنﺼفس ف ٙﺗهك
ﺍنًٕﺍﺩ ،ﺑؼد أٌ كُﺖ يٍ أٔﺍئم ﺍنطالﺏ فٓٛﺎ"
 )١تٌن اﻟصعوتات اﻟﺗً واﺟهها اﻟطﻠتﺔ كﻣا ورد فً اﻟنص.
 ) 2ﻣا اﻟهدف اﻟﻣرﺗﺟى ﻣن دراﺳﺔ اﻟطﻠتﺔ فً ﻣدرﺳﺔ عكا

(عالﻣﺗان)
؟

(عالﻣﺗان)

)3فﺳر عتارة "اﻟعودة صفر اﻟٌدٌن اﻟى اﻟقرٌﺔ " وعتارة "ٌنﺗقل ﻣن تاب اﻟى تاب ﻗتل أن نحكﻡ اﻟتاب
(عالﻣﺗان)
اﻷول"
 )4ﻣا اﻟفن اﻷدتً اﻟذي ٌنﺗﻣً اﻟٌﻪ اﻟنص  ،وﻣا اﺳﻡ اﻟكﺗاب اﻟذي اخذت ﻣنﻪ؟

(عالﻣﺗان)

 )5اكﺗب ﻣعنى كﻠﻣﺔ ( نحكم) اﻟﻣخطوط ﺗحﺗها فً اﻟنص.

(عالﻣﺗان)
(عالﻣﺗان)

)6ضع عالﻣﺔ اﻟﺗرﻗٌﻡ اﻟﻣناﺳتﺔ ﻣكان اﻟنﺟﻣﺔ؟

(عالﻣﺗان)

)7ﻣا اﻟﺟذر اﻟﻠغوي ﻟكﻠﻣﺔ (االﻟﺗحاق)؟
 )8عدد اﻟﺳﻣات اﻟفنٌﺔ ﻟﻠنص
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(عالﻣﺗان)

)9ﻣا ﺳتب حذف اﻟنون فً اﻟفعل (ٌخﺗاروا) ؟

(  18عالمة)
السؤال الثانً:
ا)اﻗرا اﻷتٌات اﻟشعرٌﺔ ﻣن ﻗصٌدة ( أراك عصً اﻟدﻣع) ﻟﻠشاعر أتً فراس اﻟحﻣدانً ﺛﻡ اﺟب
عن االﺳئﻠﺔ اﻟﺗً ﺗﻠٌها:
ٔأذنهﺖ ﺩيؼﺎ يٍ يٍ خالئقِ ﺍنكﺒس
ﺍذﺍ ﺍللٚم ﺍضٕﺍَ ٙﺑﺴطﺖ ٚد ﺍنٕٖٓ
ﺍذﺍ يﺖ ظًﺎَﺎ فﻻ َصل ﺍنقطس
يؼههﺘ ٙﺑﺎنٕصم ٔﺍنًٕﺕ ﺩَّٔ
ْٕﺍ٘ نٓﺎ ذَﺐ ٔﺑٓجﺘٓﺎ ػرز
ﺑُفﺴ ٙيٍ ﺍنﻐﺎﺩ ٍٚف ٙﺍنﺤ ٙغﺎﺩﺓ
يؼٕﺩﺓ ﺍﻻ ٚخم ﺑٓﺎ ﺍنُﺼس
ٔﺍَ ٙنجسﺍز نكم كﺘٛﺒﺔ
ٔف ٙﺍنهٛهﺔ ﺍنظهًﺎء ٔٚفﺘقد
سٛركسَ ٙقٕي ٙﺍذﺍ جد جدْى -1ﻣﺗى ٌتﻠغ اﻟشاعر ﻣرحﻠﺔ اﻟضعف اﻟﺗً ﺗصل إﻟى اﻟتكاء ؟ ّ
 -2أّذكس ػبازة تدل ػهى مؼنى" أفتدي"
 -3بم ٌفتخس انشاػس فً انبٍت انسابغ
 -4ما انرنب انري اقتسفو انشاػس ًماػرزه كما ٌظيس فً انبٍت انثانث؟
 -5اشكم حسف انجٍم فً كهمت "جدىم"
ً -6ضح انصٌزة انفنٍت فً انبٍت األخٍس
 -7ما سبب شٌٍع شيسة شؼس ابً فساس انحمدانً
ب)اكﺗب أرتعﺔ أتٌات ﻣن ﻗصٌدة " ٌا اتن اﻟحﺳٌنٌٌن "ﻟﻠشاعر حٌدر ﻣحﻣود.
( 8عالمات)

السؤال الثالث:
أ)ﻗطع اﻷتٌات اﻟشعرٌﺔ اﻟﺗاﻟٌﺔ وتٌن ﺗفعٌالﺗها وتحرها:
لدي عتابه
)1أعاتب من ٌحلو ّ

وأترك من الأشتهً وأجانبه

الرٌح تسحب أذٌاال وتنشرها
ّ )2

الرٌح
ٌالٌتنً كنت ممن تسحب ّ
( 16عالمة)

السؤال الرابع:
أﻗرا اﻟنص اﻟﺗاﻟً ﺛﻡ أﺟب عﻣا ٌﻠٌﻪ ﻣن أﺳئﻠﺔ:
" ان األدب الكبٌر هو الذي ٌصلح لعصره ولكل عصر وٌنفع الناس وٌوجه حٌاتهم فً
جٌلهمٌ ،نفع الناس فً األجٌال كلها هو ذلك الذي ٌنظر بأحدى عٌنٌه،وبعٌنه األخرى الى
الوطن األكبرُ ،مم َّثال فً األنسانٌة الى نهاٌة الدهر "
)1استخرج من النص:
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أ( -ﺟﻣع ﻗﻠﺔ  -ضﻣٌر نصب ﻣﺗصل – صفﺔ ﻣشتهﺔ – اﺳﻡ ﻣالزﻣا ﻟالضافﺔ– اﺳﻡ ﺗفضٌل –
اﺳﻡ ﻣفعول ﻟفعل غٌر ﺛالﺛً)
 )2صغ ﻣن اﻟفعل( ٌنفع )اﺳﻡ فاعل ﻣع اﻟضتط اﻟﺗاﻡ.
)3ﻣا اﻟﻣعنى اﻟصرفً ﻟكﻠﻣﺔ ( اﻷدب ) اﻟواردة فً اﻟنص؟
 )4ﻣا اﻟوزن اﻟصرفً ﻟكﻠﻣﺔ (اﻟﺟﻣاﻟٌﺔ)؟
)5ﻣا نوع (ال ) اﻟواردة فً ﺟﻣﻠﺔ اﻣﺗنا ﺗحب اﻟﺳالﻡ ال اﻟحرب ؟
)6أعرب ﻣا ﺗحﺗﻪ خط.
عدد ُت
 )7ﻣا ﺳتب فك اﻟﺗضعٌف فً اﻟفعل ( ْد
ت)؟
 )8ﻣا ﺳتب كﺗاتﺔ اﻟهﻣزة فً كﻠﻣﺔ( ٌقرؤها ) تاﻟصورة اﻟﺗً رﺳﻣت عﻠٌها؟
 )9تٌن اﻟﻣعنى اﻟذي أفادﺗﻪ اﻟزٌادة فً اﻟفعل (اﺳﺗغفر ) فً ﺟﻣﻠﺔ (اﺳﺗغفر اﻟﻣؤﻣن رتﻪ)

السؤال الخامس:

(10عالمات)

أكﺗب فً واحد اﻟﻣوضوعات اﻟﺗاﻟٌﺔ
)1ﻟٌﺳت اﻟشهادة واﻟوظٌفﺔ اﻟطرٌق اﻟوحٌد ﻟكﺳب اﻟرزق.
)2االحﺗفال تاﻟﻣناﺳتات اﻟدٌنٌﺔ واﻟوطنٌﺔ ٌحًٌ ذكرٌات اﻷﻣﺔ وٌعﻣق اﻟصﻠﺔ تاﻟوطن وٌﺟدد عزﻡ
أتنائها ﻟتناء ﻣﺳﺗقتل ﻣشرق.
)3خواطر شاب انهى اﻣﺗحان اﻟﺛانوٌﺔ اﻟعاﻣﺔ وأخذ ٌفكر فً ﻣﺳﺗقتﻠﻪ.
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