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مدة االمتحان 00:50

ملحوظة  :اجب عن األسئلة األتٌة جمٌعها وعددها ( ،)4علما ً بأن عدد الصفحات()4

الســــــــــــــــــــــــــــؤال األول:
اقرأ القصٌدة االتٌة  ،ثم أجب عن األسئلة التً تلٌها :
صوا ِعقُـهُ
لٌَـتَ الغَمـا َم الـذي ِعنـدِي َ

ــزٌلُ ُه َّن إلــى َمــن ِعنـدَه الـدٌم
ٌُ ِ

ــوى ٌَ ْقت َ ِضٌنـً كُـ َّل َم ْر َحلـ ٍة
أ َ َرى النَ َ

سـ ُم
الر ُ
ال تَســت َ ِق ُّل بِهــا َ
الو َّخــادةُ ُ

ـر ْك َن ُ
ٌامنِنـا
ض َمـٌرا ً عـن َم ِ
لَئِــن ت َ َ

لٌََحْ ـــ ُدث َ َّن ِل َم ْ
ــن و َّد ْعتُهتُــ ْم نَــ َد ُم

ـوم وقـد قَـدَروا
إذا ت َ َر َّحــ ْلتَ عـن قَ ٍ

فــالراحلُ َ
ون ُهــ ُم
فـــارقَهم
ِ
أَن ال ت ُ ِ

َــر ال ِبـال ِد َم ٌ
كـان ال صَـدٌقَ بـ ِه
ش ُّ
هـــذا ِعتـــابكَ إِال َّ أَنَّــهُ ِمقَــةٌ

اإلنسـا ُن مـا ٌَ ِص ُم
َـر مـا ٌَ ْك ِ
س ُ
وش ُّ
ـب ِ
قــد ض ِ ُّم َ
ــن الــد َُّر إِال َّ أَنَّـهُ كَــــــ ِل ُم

أ -ما الفكرة الرئٌسٌة فً األبٌات السابقة؟
(مقة)؟
ب-ما الجذر اللغوي لكلمة ِ

ج -اضبط كلمة (الدٌم) ،ضبطا ً تاماً:
ح -بٌن معانً الكلمات األتٌةُ :
سم
الر َّ
ض َمٌْر ُ ،
خ -اشرح البٌت األول شرحا ً أدبٌا ً وافٌا ً .

د -وضح الصورة الفنٌة فً البٌت األخٌر.

الرابع.
(شر) اسم فاعل واسم مفعول الواردة فً البٌ ِ
ت ّ
ذ -صغ من ِ ّ

ر -ما األسلوب اإلنشائً الذي جاء علٌه البٌت الخامس؟
ز -وضح وجه الكناٌة فً كلمة الغمام الواردة فً البٌت األول.

س -ما العاطفة المقصودة فً البٌت األخٌر؟

الســـــــــــــــؤال الثانً:
اقرأ النص اآلتً ثم أجب عن األسئلة التً تلٌه:
صٌب الحساسٌَّةُ
" وت ُ
َ
المالٌٌن من البشر فً جمٌع أرجاء المعمور ِة،
ُ
ت إلى أن للمرأ ِة دورا ً أساسٌا ً فً الوقاٌ ِة
وق ْد أشارتْ بعض الدراسا ِ
التنفسً على نح ٍو
الجهاز
من ال ّداء على نح ٍو عام  ،وحساسٌ ِة
ِ
َّ
الجٌنً لألب
ب
خاص؛ألن التركٌب
الجٌنً لألم أش ُّد تأثٌرا ً من التركٌ ِ
َّ
َّ
الوراثً للمولود لإلصابة بأمراض الحساسٌَّة .
من حٌث االستعدا ُد
ُّ
وتزدا ُد نسبةُ اإلصاب ِة بهذا المرض كلَّما كان األخوال والخاالتُ
المصابون به أكثرمن األعمام والع َّماتِ ،وأكدَتْ
ت أن
بعض الدراسا ِ
ُ

ت
در
تصٌب الفتٌا ِ
نسبة اإلصاب ِة باألنواعِ الشدٌدة من حساسٌّ ِة ال َّ
ُ
ص ِ
تٌان"
أكثر من ال ِف ِ
أ -ما الفكرة الرئٌسٌة فً الفقرة السابقة؟
ب-ما الجذر اللغوي لكلمة تصٌب الواردة فً النص السابق؟
ت-علل على المرأة أن تكون أكثر حرصا ً على وقاٌة نفسها من
الحساسٌة:
الجٌنً):
ث-ما المقصود بالمصطلح العلمً(التركٌب
ّ
ج -أعرب ماتحته حط إعرابا ً تاماً:
ح -اضبط التاء فً الظرف (حٌث) الوارد فً النص السابق:
خ -استخرج من السابق،
مصدرا ً سداسٌاً:
اسما ً لمكان:
اسما ً مفضالً:

الســـــــــــؤال الثالث:
قطع ّكالً من البٌتٌن اآلتٌٌن ،واكتب التفعٌالت ،واسم البحر فً ك ّل منهما:
ش عَاقِبَةَ اللٌَّا ِلً
أ -إ َذا لَ ْم ت َ ْخ َ

ِي
بَ -كتَبْتُ إِلٌَ ِْك ِم ْن بَلَد ْ

صنَ ْع َما تَشَا ُء
ستَحْ ً ِ فَا ْ
َولَ ْم ت َ ْ

اب ُم َولَّ ٍه ك ِّم ِد
ِكت َ َ

الســــــــــؤال الرابع:
اكتب أحد الموضوعات اآلتٌة على أن ال ٌقل عن عشرة أسطر تتحدث به
عن :
أ -أهمٌة العلم.
ب-رسالة إلى صدٌق مسافر.
ج-اإلرهاب والتطرف وطرٌقة محاربة فكره وخطورته بٌن المجتمعات.

