ّٔٛرط ِمزشػ سلُ ( ٕ ) ٕٓٔٙ
ِٙبساد ارظبي ٌؽخ عشث١خ ِ /غز ٜٛساثع
إعداد الدكخْر  :هحود علً ربابعت 9568116877

انسؤال األول :اقس أ األثيبت اآلتية حم أجت عمب يهيهب

ٌنسٌـــــك مــــا قٌــل عن قس وسحبان
ٌ .1ؤمهم مـِـــدره كالــــــــدر منطقـــــــه
ما شئت مــن أدب جـــــم وعرفــــــــان
 .2وبٌنهم من سراة القـــــــوم أنجبهــــم
فٌهم وال بٌنــــــهم مـــــن فٌــه لونان
ٌ .3دعون للوحدة الغــــراء ال وجــــــل
بــــأن زمـــــزم واألردن صنـــــــــوان
 .4والهاشمٌون أدرى النـــــاس قاطبـــة
حزم تفجـــــــر مــــن عقـــــل وإٌمــان
 .5موفقون إلى الخٌــــــرات ٌعصمهــــم
إال إذا اغترفـــــوا مـــــن بحر رغــدان
 .6لــن ٌبلغ العرب ما ٌرجون من رغد
 )1هي أي دٌْاى شعزي أخذث ُذٍ المصٍدة ؟ عشٌات وادي الٌابس
فسعز للع ؟ أساد أْ ٠رشثظ ثر ٓ١ادسدْ ِٚىرخ
 )2ربط الشاعز بٍي سهشم ّاألردى فً البٍج الزابع
ئظٙبسا ٌٕغت اٌٍّه عجذ هللا ادٚي سؽّٗ هللا ٚئعطبء ادسدْ طفخ اٌغّٚ ٛاٌطٙبسح .
ً
اتعخادام الشعاعز لِوعا ؟ موفقوو

ّ)3رد فً األبٍاث كلوخاى لاث داللت دٌٌٍت الكزُوا ّعلع
ويعصمهم
٠ظٙش ثعض اٌزأصش ـ ٟثعض ادٌفبظ ـبٌعظّخ ٌألٔج١بء ِٓ هللا ٚلذ ٘ٚج ُٙهللا اٌعمً ٚاإلّ٠بْ ٚاٌؾضَ ٔ ٛ٘ٚرِ ٛرٓ اٌعظرّخ
ٚاٌزٛـ١ك ال ٠ى ْٛئال ٌٍّغع ٝاٌخ ّ١ش إٌبثع ِٓ اإلخالص ٚاإلّ٠بْ .

ّ )3رد فً الشطز الثاًً هي البٍج األّل توت أتلْبٍت للشاعز ّضحِا ؟ التأثر بالتراث في قلٕنيّقيقسُكي ق
سقٔسحباٌققًْٔاقيٍقانًعزٔف ٍقف قانتزاثقبانبالغةقٔانفصاحةق.
ياقل مقعٍقلُ ٍ
)4اتخازج هي األبٍاث عبارة دالت على خلْ الْفد هي الٌفاق ؟ وال بٌنــــــهم مـــــن فٌــه لونان

/الوحدة
جل َ
 )2اضبط الحرف األول من كلمة ( َ
سراة ) َجم ّ  /ال ُع ْربَ /كـل ّ َ /ر ْغدان َ /و ِ
ّ )3ضح الصْرة الفٌٍت فً لْل الشاعز (ٌؤهِن هعِعععدرٍ كالععععععععدر هٌطمعععععععَ) شبه كالم الزعيم السوري باألحجار الكريمة
 )4ها هعٌى ك هي ( وجل  :خائف صنوان :مفردها صنو وهو المثيل والشبيه ِذسٖ ِٓ اٌغزسق(ق َد َر َِق)قٔيعُاْياقانكي ق
انشزسفقسع ىقلٕيّقٔخط بٓى  -أسِٚخقيٍقانجذرق(قأَ َر َوق)قٔيعُاْاقأصمقانش ءق.ققك ٕاٌقيقَجىقعان قف قانكًاءق ق
ّ)7ضح ًعْ الزدعد العذي ٌمصعدٍ الشعاعز فعً البٍعج السعادص  .االعرزمشاس اٌغ١بعرٚ ٟاالعزّربعٚ ٟااللزظربدٞ
ٚاٌىشاِ خ اٌشخظ١خ ٌٍفشد ٚوشاِخ اٌٛطٓ .
 )ٙـ اششػ اٌذالٌخ اٌّعٕ٠ٛخ اٌز ٟرؾٍّٙب وٍّخ ( اٌمظذ ) ـ ٟاٌج١ذ ادٚي - .قتٕح قاألْ افقٔانًشاعزق.ق ق
ِ) 7ب اٌّبدح اٌٍؽ٠ٛخ( اٌغزس ) ادطً اٌٍؽٌ ٞٛىٍّخ ( ٠إِ ) ُٙأُِ ( ؼطبسـخ ) ؼطشؾ  /عشاح ( عشِ /) ٚذسٖ  :دسٖ ِٛ /ئً ٚ :أي
 )8و١ؿ عًٍ اٌشبعش ِمذَ اٌٛـذ اٌضائش وّب رف ِٓ ّٗٙاٌج١ذ اٌعبشش ؟  -وربْ ٘رذؾ اٌض٠ربسح اٌرذعٛح ئٌر ٝاٌٛؽرذح ٘ٚر ٟاٌٙرذؾ اٌرزٛ٠ ٞؽرذ
اٌعشة
( ) 9ئالَ ٠شِ ٟاٌشبعش ثىً ِٓ  :أ ـ ٚطبٌّب عبدد ادٚطبَْ أٚطبٌٔ . ٟرميً إلى حوٍش هْل األردى بٍي العدّل العزبٍعت
ّفً ًفْص الٌاص ّتٍادحَ بٍي الدّل  .ق
ة ـ ـ رٛؽذد رؾذ ظ ًّ اٌغبثك اٌجربٔ . ٟأراد الول

عبد هللا األّل رحوَ هللا ُّْ السابك إلعى الاٍعزاث ّالعداعً

ن شخاث العزب .
إلى الْحدة ّل ّ

(ٓٔ ) ـغش ِب ٠أرٚ ٟـرك ـّٙره اٌرٕض :

أ ـ ص٠ربسح عجرذ اٌرشؽّٓ اٌشرٙجٕذس ٚٚـرذٖ ادسدْ  .كاويد لزيٌيا ج ييا لٍا زرق ٍي

لزىحدج لزارتٍح وذ ىٌح لزاالقاخ لأل دوٍح لزسى ٌح وإٌماولا تأن لز ىج ذأذً مه لزركاذف ولزرااضد .

س  :ما لزل ة لزذي أطل

على لزشاعر مصطفى وهثً لزرل

( عزار )

ما لًٌْا بلٍ ً
ٚطؿ اٌشبعش عشاح اٌم ِٓ َٛاٌضٚاس ثبٌٕغجبء ٚأطؾبة اٌعمٛي ٚاإلّ٠بْ  .ألى لِن هٌط ً
غا عٌعد الحعدٌ
ةـ ْ

ألكٍاء ألًِن رأّا ُدف الْحدة ّتعْا بالشٌارة إلى ححمٍمَ ُّْ ها ٌثبج رجحاى عمْلِن ّإٌواًِنق ق
ق
ق

ُّعن

ق
عـ ـ عذَ ثٍٛغ اٌعشة ِب ٠شع ٗٔٛد ْٚاؼزرشاـِ ُٙرٓ ثؾرش سؼرذاْ  .ألهمٍيح دو لأل دن ومىقايا لتييررلذٍبً تيٍه لزيدور لزارتٍيح
وزلدو لزمهم لزذي ٌؤدٌا لزهاشمٍىن وت غىى زلارب عىا .

ٔٔ )ٚضؼ اٌظٛسح اٌفٕ١خ ـّ١ب : ٍٟ٠
فانمص قسجًعقإخٕاًَاقبإخـٕاٌقق شجٗ اٌمظذ ٚاٌٙذؾ ثأغبْ لبدس عٍ ٝاٌم١بَ ثعٍّ١خ عّع شًّ اإلخٛاْ ق
ـ ٌٓ ٠جٍػ اٌعشة ِب ٠شع ِٓ ْٛسؼذ

ئال ئرا اؼزشـٛا ِٓ ثؾش سؼذاْ شبّقانحكًةقٔانحُكةقانٓاشً ةققبانبحزقانذيقسغتزفقيُّقق ق

ٕٔـ اششػ لظذ اٌشبعش ـ ٟل ( ٌٗٛآِبالً ِعٍمخ ) ثّب ٠زفك ٚدالٌخ اٌغ١بق-ق٠مظذ آِبالً ٌُ رزؾمك ثعرذ ٠ٚؾٍرُ ثٙرب ورً عشثرِ ٟخٍرض (
اٌٛؽذح ).
ٖٔ) ـ اششػ اٌذالٌخ اٌّعٕ٠ٛخ اٌز ٟرؾٍّٙب وٍّخ ( اٌمظذ ) ـ ٟاٌمظ١ذح - .قرٛؽ١ذ اد٘ذاؾ ٚاٌّشبعش .ق ق
ٗٔ  -اروش آصبس عشاس اٌّطجٛعخ)1دسٕاٌقعش اتقٔاديقان ابــــــسقق)2قاألئًةقيــٍقلزسشقق)3ققٔأٔراققعزارقانك اس ة ق
ققِ٘ٔ -ب ِٕبعجخ لظ١ـــذح ( أِرٛا عّ١رـذ لرشِٚ ) ٠ربرا رٕربٚي ـٙ١رب ؟ ـمرذ أٌمب٘رب ـر ٟاالؽزفربي اٌرز ٞألبِزرٗ ثٍذ٠رخ عّربْ – آٔرزان –
ثّٕبعجخ ص٠بسح اٌضع ُ١اٌغــــٛس ٞعجذ اٌشؽّـٓ اٌشٙجٕذس ٌألسدْ
ٚ ) ٔٙضؼ إٌضعخ االٔغبٔ١خ ـ ٟشعش عشاس :خلــــد مــــدن األردن وقراه فـي شعرره واع ن اعاا ارشعرر م يعرا فريعر ففعا عن امع ي ع
وط ا واالمهــم و جده م صرا رلفقرا ح مال لى ارمستغلفن.
 )ٔ7اعزخٍض طفبد اٌٍّه عجرذ هللا ادٚي ـ سؽّرٗ هللا ـ ِرٓ ادث١ربد  ( .ثرُ ٠ظرؿ( ّ٠زرذػ) اٌشربعش عرشاس اٌٍّره اٌّإعرظ -//
طبؽت عٍُ ٚـضً ٚسأ ٞعذ٠ذ ّ٠زٍه ّ٘خ عبٌ١خ رمشة وً ثع١ذ ؽى ُ١ـ ٟلشاسارٗ ٠غٛط إٌبط ـ ٟسـك ثؽ١ش ضعؿ طبدق ال
ّ٠ز ٓٙاٌىزة ٚال ٠عشؾ ادالع١ت .
 )ٔ8و١ؿ عًٍ اٌشبعش ِمذَ اٌٛـذ اٌضائش وّب رف ِٓ ّٗٙاٌج١ذ اٌعبشش ؟  -وبْ ٘ذؾ اٌض٠بسح اٌذعٛح ئٌ ٝاٌٛؽذح  ٟ٘ٚاٌٙذؾ اٌزٛ٠ ٞؽذ
اٌعشة .
ٚ )ٔ9ضؼ اٌّشبعش اٌز ٟرٕعىظ ِٓ إِٔ١خ اٌشبعش ـ ٟاٌج١ذ ادخ١ش ِٓ اٌمظ١ذح - .ق ِشبعش االٔزّبء ٚاٌٛطٕ١خ ِٚشبعش اٌشعبء
ٌزؾم١ك ِب ٠ظج ٛئٌ ٗ١اٌعشة ِٓ اٌٛؽذح .
ٚطؿ اٌشبعش عشاح اٌم ِٓ َٛاٌضٚاس ثبٌٕغجربء ٚأطرؾبة اٌعمرٛي ٚاإلّ٠ربْ( ثرُ ّ٠زرذػ اٌشربعش اٌٛـرذ اٌغرٛس . ) ٞدْ ٌٙرُ ِٕطمًرب لً٠ٛرب ثٍ١ؽًرب عٕرذ
)ـ ْ
اٌؾذ٠ش  ُ٘ٚأرو١بء دٔ ُٙسأٚا ٘ذؾ اٌٛؽذح ٚععٛا ثبٌض٠بسح ئٌ ٝرؾم١مٗ ِ ٛ٘ٚب ٠ضجذ سعؾبْ عمٚ ٌُٙٛئّ٠بٔ. ُٙ

انسؤال انخبني  :اقسأ اننص اآلتي حم أجت عمب يهيه

"ٌقو ُم طو ُد أردننا
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 - )1وضح الصور الفنٌة فً الجمل اآلتٌة :

 ٌقوم طود أر دننا الشامخ على مجموعة من الرواسً الثابتة التً تحفظ أمنه  .شبه األرد بالجبل العظويم الو ي يسوتند لود عودد موالجبال الراسخة التي ترمز لد الجيش واألجهزة األمنية..
 )2فً تحقٌق األمن واالستقرار الذي هو العمود الفقري للدولة "؟ شبه األم واالستقرار بالنسبة للدولة بالعمود الفقري في اإلنسا .
تقوٌة قنوات التواصل مع المواطنٌن  :صور طريقة التواصل بي الشرطة المجتمعية والمواطني وكأنها جاءت عبر قنوات .
( )1وبناء الحس األمنً ومشاعر االنتماء  :صور الحس األمني ومشاعر االنتماء ببناء يبند .
ألنهوا خاصوة بتحسوي العالقوات المجتمعيوة وتقووم علود
( ) 2عالم تدل تسمٌة الجهاز الشرطً الجدٌد بـ ( الشررطة المجتمعٌرة )
التواصل مع أفراد ه ا المجتمع ووجدت أصالً لخدمته
 ) 3ماذا تسرتنت مرن قرول جاللرة الملر عبرد ن الثرانً ( ون كرل مرواطن فٌرر )  -أي أ الودور األمنوي ال يقتصور فقوط علود أفوراد
الشرطة بل تقع مسؤولية الحفاظ علد المجتمع علد عاتق أفراده جميعهم .
مقالة أدبية اجتماعية .
 4ـ ما نوع مقالة ( الشرطة المجتمعٌة )
ّ
ُ
ُ
ُ
ُّ
طة قِوام ِم ْهن ٌّة ُجل ّ ال لقً
طً ـ دِعامات ـ ح ِْرف ٌّة ِ .دمات
 )5اضبط الكلمات اآلتية ضبطا صحيحا  ( :الش َر ّ

الرواسً( ارساء )  :رسو  .المتغٌررات  :غيور.
* مب اجلرز انخالث نكم كهمة ممب يهي  :است باراتٌة  :خبر .
يالئها ( ولي )
ن ٌّة:نوى استعاضة  :عوض
المؤسسات:أسس
المؤازر:أزر الجنائٌة:جني
س ما معنى كرل مرن  //طرود  :جبول عظويم شرامخ  :عوالي مرتفوع الرواسرً  :الجبوال والودعائم العاليوة ومفردهوا الراسوي ( رسرو)
ٌضمره  :يخفيوه  .دعامرات  :مفردهوا دعاموة وهوي األسوس التوي تقووم عليهوا الردٌرف  :البوديل المرؤازر  :الوداعم والمقووي اإلرهراب :
التخويف وفرض الرأي بالقوة والعنف اإلجرام المنظم  :ارتكاب الجرائم بأساليب منظمة ومخطط لها

ٌنضروي:ضووي

جرائم المعلوماتٌة  :الجرائم التي تختص بسرقة المعلومات والبرامج أو النصب أو االحتيال عبور الشوبكة العالميوة والبريود االلكترونوي.
األمن الشامل:أ يساهم الفورد فوي صونع األمو لوطنوه.زمرام  :مقدموة وموالو وسويطرة أواصرر  :روابوط مفردهوا رصورة وٌرالء( ولوي ):
تجسرد  :تمثول االستعاضرة  :االسوتبدال تحفٌرز  :تقويوة وتشوجيع ودعوم  .التعاضرد  :التعواو والتكواتف حثرت  :شوجعت
عطواء أهميوة
ّ
ورساء :تثبيت جل ّ  :كل ومعظم ٌغدو:يصبح
انسؤال ان خبنج  :اقسأ اننص اآلتي حم أجت عمب يهيه :

"  .إن تل ك األغانً واألهازٌج البرٌئة تضلع بلٌن أٌــلـدي البلاحثٌن وثلائق اجتماعٌلـة عللى قلدر كبٌلر ملن األهمٌلة( ).....فهلً تصلور علادات ِِ
الناس وتقالٌدهم فً هذه المناسبات مـــــع ما ٌتخللهـــــا من أعراف كالحدٌة عن أدبٌات الخطبة وعقد القران ولٌلة الزفاف واالحتفـــــــاء
بالمدعوٌن والعروسٌن  .أما فً المراعً الجبلٌـــــة والبوادي فقد نقل الحداء الشفاف معاناة الرعاة كمــــا صور صبواتهم وأحالمهلم بفتٌلات
الحـــــً وراعٌات قطعان الماعز والضأن  .وبرزت األغنٌـــــــة الفلسطٌنٌة فً مناسبات األفراِ من خطبة وزواج وختان

كما ٌزخر التراة

الشعبً فً فلسطٌن باألمثال العامٌة وهً على قصرها تختــــلـزن مواقلف معٌنلة وخبلرات خاصلة ِ  .وملن خصائصلها س سلهولة حفظهلا فلً
الذاكرة وسهولة تلقٌنها  .وهً تتحدة بعفوٌة مطلقة عن سعادة الناس وشقائهم وعــــــن فقرهم وبؤسهم وعن قوتهــــــــم وضعفهم حٌن
تعلً م ن شأن القوة واألقوٌاء وتسخر مـــــــن تخاذل المتخاذلٌن .

أ) ما هو دور األغانً واألهازٌج الفلسطٌنٌة كما ٌظهر فً النص السابق ؟
ب ) ما الجذر اللغوي للمصدر( احتفاء ) (ٌت للها ) ( الحداء ) ( شقاء ) الوارد فً الفقرة ( حفو
ج ) اضبط حرف ال اء فً كلمة ( ال ِ طبة ) والدال فً كلمة ( تقالٌ َدهم ) والهاء فً كلمة ( ُهوٌة )
د ) ما معنى كل من  :األهازٌ  :هً نوع من الغناء المطرب
الحداء ٘ٛٔ ٛع١خ اٌؽٕبء اٌفشد ٞاٌز٠ ٞم َٛثٗ اٌشعبح أصٕبء رأد٠خ ِّٙخ اٌشع١ٌ ٟإٔغٛا ثٗ ٚؽذح أٔفغٚ ُٙؼبٌجًب ِرب ٠ىر ْٛثٍؾرٓ
ُ
ؼٕبئ ٟـٌّ ٗ١غخ ؽضٕ٠خ ٔظ ًشا ٌٍٛؽذح ٚاٌزعت ٚاٌجعذ إٌغج ٟعٓ اٌذ٠بس
ادِضبي ٘ ٟألٛاي لظ١شح ِٛعضح رخزضْ ِٛالؿ ِعٕ١خ ٚخجشاد خبطخ  ٟ٘ٚعٍٙخ اٌؾفع ٚاٌزٍمٚ ٓ١رغزخذَ ـِٛ ٟالؿ ِشبثٙخ
ٚاضؾب ٌشمبء إٌبط ٚععبدرٚ ُٙضعفٚ ُٙـمرشُ٘ ٚثإعر . ُٙالطرب الشرعبً ٘ر ٛاٌّّبسعربد اٌطج١رخ ٚاٌعرالط
عب
ً
 ٟ٘ٚرؾًّ أعىب ً
اٌّزٛاسس ِٓ ع ً١ئٌ ٝعٚ ‘ ً١لذ خجش ٖٚثبٌزغشثخ ٚاٌّؾبٌٚخ د ْٚأعظ عٍّ١خ أ ٚاعزٕبد ئٌِ ٝخزجشاد عٍّ١خ .
اٌزشاس ـ ِ٘ ٛغّٛعخ اٌعبداد ٚاٌزمبٌ١ذ ٚاٌغٍٛوبد االعزّبع١خ ٚاٌضمبـ١خ ٚااللزظبد٠خ ٚعٍّرخ اٌمرٌ ُ١شرعت ِرب ئضربـخ ئٌرِ ٝغّرً
إٌّغضاد اٌؾضبس٠خ ٚاٌّعٕ٠ٛخ ٚاٌّبد٠خ اٌزٚ ٟطٍزٗ ٚساصخ عّٓ عٍفٗ ِٓ ادع١بي.
س ِب اٌّمظٛد ثـ ( ٘٠ٛخ ٌٍشعت ) ؟ ثضُ اٌٙبءِ -ب ١ّ٠ضٖ عٓ اٌشعٛة ادخش٠ٚ ٜع ّشؾ ثٗ ٠ٚؾًّ عالِزٗ اٌذاٌخ اٌز ٟرضجذ ٚعٛدٖ
ٚو١بٔٗ ٚؽضبسرٗ .
هـ) ما الفن األدبً الذي ٌمثله نص لمحات من التراث الشعبً الفلسطٌنً :مقالة أدبٌة
و) ضع عالمة الترقٌم بٌن القوسٌن فً الفقرة الفاصلة المنقوطة
ح) اضبط الكلمتٌن المظللتٌن نحوٌا
ز ) ما صائص المثل وما أهمٌته من الل الفقرة :
أهازٌ
أزٌاء
تقالٌد
أتراح
صائص
صوصٌا ت
أحقاب
ح) ما مفرد ( وشائ
ً
ط) ٚضؼ اٌظٛسح اٌفٕ١خ ـ ٟاٌغًّ ا٢ر١خ ِجِّ١ـٕب دٚس٘ب ـ ٟرعّ١ك اٌفٚ ُٙرٛض١ؼ اٌفىشح :
أ ـ ٠ظً رشاس اٌىشن ٚاٌفؾ١ض عضءاً ِٓ ٚؽذح إٌغ١ظ اٌىٌٍ ٟزشاس ادسدٔ ٓ١١عّ١عبً - .شبّقتزاثقانً سُيةقانٕاحي بقبطي يقفي قانمًيا ق
ٔسشكمقيجًٕعقتزاثقانً ٌقاألردَ ةقٔح بقَك جقيتكايهةقٔيتجاَكةقٔيتزابطةق.
ة ـ رع ّّك اٌمٛاعُ اٌّشزشوخ ِٓ اٌٍؽخ ٚاٌزبس٠خ ٚاٌؾضبسح ٚاٌّعزمذاد اٌغزٚس اٌٛاؽرذح ٌٙرزٖ ادِرخ-.قشيبّقانمٕاسيىقانًشيتزكةقن ييةق
انعزب ةقبانكائٍقانحي قانيذيقسكيتط عقأٌقسكيا ع قانجيذٔرقفي قانتعًيكققٔشيبّقانٕحي بقانعزب يةقبانشيجزبقانتي قتهيزوقتيذٔرْاقٔتتعًيكقفي ق
األرض .
عـ ـ ٠غع ٝاٌّؾزً اإلعشائ ٍٟ١ئٌِ ٝؾ ٛاٌزاوشح اٌشعج١خ اٌفٍغط١ٕ١خ .شبّقيحأالتقاالحتاللقاإلسزائ ه قبانًًحابقانت قسًكٍقأٌقتًكحق
قأثزْاقٔشبّقانذاكزبقانفهكط ُ ةقبش ءقيكتٕوقسًكٍقيحِٕقٔسٔانّق .ق
كتابةقٔتطف
ّ
لل

انسؤال انساثع  :قطع األثيبت اآلتية واذكس انتفعيالت واسم انجحس  8عالمبت

ٚعٗ اٌشث١ع اٌغًِّ ً١ء دِٟ
قد أتاك ٌعتذ ُر

ع ٓ١اٌّشا٠ب ئٌ ٝـضبء ِ ِٕٝ
ال تسله ما الخب ُر

حدو

شقو

ب
بل أدعو َك منْ َك َث ِ

ال أدعو َك من ُب ُع ٍد

مقطعـــات األعنة

 .والخٌل تجري سراعا

ٌخف محملها
فً حمل نجوى
ُّ

ٌا أٌها الراكبان هل لكما

ة ) قطع انسطسين اآلتيني من انشعس احلس حم اذكس اسم انتفعيهة انسئيسية
" ششة اٌؽذ٠ش عؾبثخ ـظٕٕزٗ ثؾشا ٚخ١طذ اٌششا
ِزفبعٍٓ

رّٛص ٔج ٟٕٙـعذد أط ّ١ش اٌّغذاؾ أٚربدا ٌخّ١خ
د ) حدد انسوي وانقبفية ( ؽ ٟإٌّـــــــبصي ئر ال ٔجزؽ ٟثذال

ٚاٌمبـ١خ( سأبقق ق

ثبٌذاس داسا ٚال اٌغ١شاْ ع١شأب) (اٌش) ْٛٔ ٞٚ

انسؤال اخلبم  :اقسأ اننص اآلتي حم أجت عن األسئهة انتي تهيه  61 :عالمة
(أٚط ٝاٌٍّٙت اثٕٗ ٠ض٠ذ  ,ـمبي  :ئ٠بن ٠ب ثٕٚ ٟاٌغشعخ عٕذ ِغأٌخ ثٕعُ  ،ـاْ أٌٙٚب عٚ ًٙآخش٘رب صم١رً ـر ٟـعٍٙرب ٚ ،أعٍرُ أْ ال
ٚئْ لجؾذ ـشثّب سٚؽذ  ،ـاْ وٕذ ِٓ أِش رغأٌٗ عٍ ٝصمخ  ,ـأطّع ٚال رٛعت  ،ص َُّ اـعً ٚ ,ئْ عٍّذ أْ ال عج ً١ئٌ ، ٗ١ـبعزرزس ،
ـأٗ ِٓ ال ٠عززس ثبٌعزس ـٕفغٗ ظٍُ .ق
أ ) اعزخشط ِٓ إٌض ِب  ( ٍٟ٠اسىقيفعٕلقغ زقثالث ( اٌٍّٙت )ققققققعهًياقيًُٕعياقييٍقانصيزفق(٠ض٠رذ )قققققفعيالقيشسي اقبحيزف ٍق
(٠عززس )ققخبزاقيفزداقنحزفقَاسخق(ع) ًٙقققققققظزفقسياٌققيعزباق( عٕذ)ققققققققحزفاقنهتزت بقٔانتزاخ قيق( صُ )ققق ق
قققة ) أعشة ِب رؾزٗ خظ ـ ٟإٌض اٌغبثك ِ :غأٌخ ِ :ضبؾ ئٌِ ٗ١غشٚس ٚعالِخ عشٖ اٌىغشح اٌظب٘شح
ٔفغ ٗ ِ :فعٛي ثٗ ِمذَ ِٕظٛة ٚعالِخ ٔظجٗ اٌفزؾخ اٌظب٘شح ِ ٛ٘ٚضبؾ ٚاٌٙبء ضّ١ش ِزظً ِجٕ ٟـِ ٟؾً عش ِضبؾ ئٌٗ١
ط ) ِب اٌٛصْ اٌظشـٌ ٟىٍّخ ( صمخ ) عٍخ
اعزئٕبـ١خ
د ) ِب ٔ ٛاٌفبء ـ ٟعجبسح (ـاْ وٕذ ِٓ أِش رغأٌٗ عٍ ٝصمخ)
َ٠ذخً
٠خشط
آي
ٖ) طػ اعُ اٌفبعً ِٓ ( رغبِٝ
 )ٚطػ اعُ اٌّفعٛي ( رظبـؼ

اعزّذ

ص) طػ اٌّظذس اٌظش٠ؼ ٚاٌّشح ( الزذٜ
ػ) طػ اعُ اٌّىبْ ِٓ ( ٘جظ ْٙ َِ :جِظ
ط) طػ اعُ اٌزفض ( ً١رعٍُّ

اعزخشط

 ) ٞأعشة اٌفعً ( دلٌّٓٛ

ش ّذ

اعزشاػ

ٕ٠بي

اعزش ّد

ِظبئت

أفك ِب ٠ش٠ذ ئٔفبلٗ

سؼذاْ

ص ) بٌن نوع الواو ( اقبل القائد وهو ضاح
ع) حلل الجملة الى عناصرها ( وفوق كل ذي علم علٌم

اثزذاء

ئّٔب اٌّإِٕ ْٛئخٛح

اْ ـ ٟرٌه ٠٢بد

طفبئؼ

ٌُ ٠ذ

٠عٍَّٓ
ٌُ ٠غٝء

َ) ِب ٔ ٛاٌالَ ـ ٟاٌغٍّخ ( ٌزمؿ شبِخب
ْ ) ث ٓ١عجت إٌّع ِٓ اٌظشؾ ( عظّبء

ِشٝ

وجش
ال رمّ ٌٓٛ

ي ) ثِ ٛٔ ٓ١ب ( عأروشوُ ِب ؽ١١ذ

ثب

عٍٍه ِ:غٍِه

ن ) عًٍ وزبثخ اٌّٙضح ـ ٟوٍّخ ( سؤٚط

اؽّذ

ٌٛ٠ظ
أطٍك

٘بْ

صٕٝ

ٌعّشن أ ُٙـ ٟضالي
ـٍغطٓ١

طفشاء

وبـئزٗ العزٙبدٖ

ؽّضح
اوضش

وفجأة جاءهم العذاب

ِب أؽغَٓ صٌ ٠ذ

عبئشخ
ِظبث١ؼ

والشمس وضحاها

سرنً من حضر االحتفال

انسؤال انسبدس :اكتت يف واحد من ادلىضىعبت اآلتية ٔ) لظخ شبة لض ٝش١ٙذا دعً دٚ ٕٗ٠أِزٗ
ٕ) ( سعبٌخ ئٌ ٝاٌشجبة رذع ُ٘ٛئٌ ٝاٌعًّ ٚاالعزٙبد ٕ) ( ئٔب ٚوبـً اٌ١ز ُ١ـ ٟاٌغٕخ) ( ثش اٌٛاٌذ ٓ٠طش٠مه ٌٍغٕخ )

