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 (  المةع 18: ) ال األول السؤ

  : ثم أجب عن األسئلة التي تليه "   المقامة الحرزية" وحدة  النص اآلتي مناقرأ      

ِباإِلَياب، ِمَن الَغِنيَمِة  ِبَي الُغْرَبُة َباب األَْبَواِب، َوَرِضيت مَّا َبَلَغتْ ل: َقالَ  مَحدَّثََنا ِعيَسى ْبُن ِهَشا     
ُفِن َعسَّاٌف ِبراِكِبِه، اْسَتَخْرُت اهلَل ِفي الُقُفوِل، َوَقعَ ُه َوُدون ْدُت ِمَن مِنَ الَبْحِر َوثَّاٌب ِبَغارِبِه، َوِمَن السُّ

بــَاالً، َغِشَيْتَنا َسحاَبٌة َتُمدُّ ِمَن اأَلْمَطاِر حِ  ،نَّ َعَلْيَنا الَّْليلُ جَنا الَبْحُر و الُهْلِك، َوَلمَّا َمَلكَ  الُفْلِك، ِبَمثَاَبة
ِن، َبْيَن َوَبِقينا ِفي َيِد الحيْ  ا،، َواأَلْمَطاَر َأْفَواجـاَأْزَواجً  اًل، ِبِريٍح ُتْرِسُل اأَلْمواجِمَن الَغْيِم ِجَبا ذُ َوَتْحو 

اِء، َوَطَوْيَناَها َلْيلًة الَبْحَرْيِن، اَل َنْمِلُك ُعدَّةً َغْيَر الدَُّعاِء، َوال ِحيَلًة ِإالَّ الُبَكاَء َوال ِعْصَمًة َغْيَر الرَّجَ 
 .   َناِبِغيَّةً 

 عالمتان                   " . المقامة" وّضح المقصود بــ : 1س

 عالمتان                    ِلَم سميت المقامة بالحرزّية ؟        : 2س

 عالمتان           . حسب ورودها في النص "  ، ملكنا القفول  " وضح معنى كل من  :3س

 عالمتان           . الواردة في النص"  الحين" بالشكل حرف الحاء في كلمة  اضبط:  4س

 عالمتان        ؟" َرِضيت ِمَن الَغِنيَمِة ِباإِلَياِب "ماذا قصد بقوله : 5س

 عالمتان          الواردة في النص ؟ "    اإلياب /   غشيتنا" لكل من  للغويما الجذر ا: 6س

  عالمتان        ؟لكاتب الليلة بأنها نابغية لماذا وصف ا: 7س

 عالمتان    . الواردة في النص"  ُمدُّ ِمَن اأَلْمَطاِر ِحبــَاالً ت" وضح الصورة الفنية في عبارة : 8س

 عالمتان    أشهر كتاب المقامة في العصر الحديث ، كما ورد في هذه الوحدة ؟ ما اسم : 9س
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 ( عالمة  18):  السؤال الثاني 

 :  ثم أجب عن األسئلة التي تليه "  غريب على الخليج " وحدة  اقرأ النص اآلتي من     

ــُـكِ  أو ُروحي ِعراقَ  فيكِ  أحببتُ   ــت  فيه؛ أنِت  َحَبْب
 المساءْ  َوَأَتى أنُتما، ُروحي ِمْصَباحَ  أنُتما، يا

 أتيه فال ُدَجاهُ   في َفْلُتِشعَّا أطَبَق، والّليلُ 
 ! الّلقاءْ  َكُملَ  ما إِليَّ  الَغريِب  الَبلدِ  في ِجئِت  لو

 ! اللِّقاءْ  هو...  َيديَّ  على والِعراقُ  بكِ  الُمْلتَقى
 !                 إّني ألعَجُب كيَف ُيمِكُن أْن َيخوَن الخاِئنوْن 

 َأَيُخوُن إنساٌن بالَدُه ؟                                             
 الّشمُس أجَمُل في ِبالِدي ِمْن ِسواها، والّظالمْ 

 
   عالمتان              ؟ األدبية وثقافته الشعرية السياب تجربة إغناء في الرئيس السبب ما :1س
                    عالمتان  "  في بالدي من سواها ، والظالم  الّشمُس أجَمل "ختم الشاعر قصيدته بقوله : علل : 2س
 عالمتان                   من المخاطب  في النص ؟ : 3س
 عالمتان          ؟                        بّينهما .لقاء تام وآخر ناقص : تحّدث الشاعر عن لقاءين :  4س

 عالمتان         ؟" كيَف ُيمِكُن أْن َيخوَن الخاِئنونْ  " ما المعنى الذي خرج إليه االستفهام في قوله: 5س

  تانعالم       ؟ الواردة في النص "  ْلُتِشعَّاف" كلمة ما الجذر اللغوي ل: 6س

 عالمتان       " . أنُتما ُروحي ِمْصَباحَ " وّضح الصورة الفنية في : : 7س
 عالمات  4 . للشاعر مصطفى وهبي التلّ  " أّموا عميد قريش " اكتب أربعة أبيات من قصيدة : 8س

 

 ( .عالمات  8)  : السؤال الثالث 

 

 عالمات 6     :واذكر تفعيالتهما ، وبحر كّل منهما قّطع كالًّ من البيتين الشعريين اآلتيين ، . 1
ــــبُ . أ  ـــ ــِعـ ــِــُل الَهوى تَــ ـــُه الّطرَ    حام ـــِخــــفّـ ــَت  بُ َيْســ

ـــَراًعا . ب ــــ ـــ ـــ ــــة      والَخيُل َتْجرِي ِس ــَعاِت األَِعنَّ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــطّــ ـــ  ُمَق
 

 عالمتان   ( :وفق تعريف الخليل بن أحمد ) ي حدد القافية في البيت اآلت. 2
 بك اهلل ُبرجيها فَهدَّمها      ولو رمى بَك غيُر اهلِل لم ُيَصِب  رمى          



 

 

 ( عالمات 11) : السؤال الرابع 

 : عن األسئلة التي تليه  اقرأ النص اآلتي ، ثم أجب

إال فزَت  وفي الجسد لساٌن ما ألجمته . اِذل اٍن ُمتخإنس ها في وجهقد يكون الصمُت أبلغ من كلمٍة تلقي )      
في النار إال حصائد  ههما أمام اهلل ، أال يكّب الناس على وجوهأّي كلمة نتفّوه ب ، فنحن مسؤولون عن

، فالترّفع عن ُمحّقرات األمور  مهورجاًء بنعي ا من سخطه خوفً  يقطر بِذكر اهلل ادً هشك م ، فاجعل لسانهألسنت
    . (يم ُخلق عظ

 (1\)                              :من النص  استخرج. أ
   

 ثالثّي  غير اسم فاعل لفعل. 2                          خماسي مصدرا صريحا لفعل. 1

 صفة مشبهة . 1            مفعوال ألجله. 5          فعال ينصب مفعولين  .4       صيغة منتهى جموع. 3

 

  انعالمت                               شهًدا  :ي النص السابقما تحته خط ف ي/أعرب : 2س
           

 عالمتان            ؟   "ما ألجمته  إال فزتَ " الواردة في النص في عبارة ( ما ) نوع ما . أ: 3س

 

 ؟"ُس يوَم العيد تصافح النا" في جملة " تصافح " ما المعنى الذي أفاده الزيادة في الفعل . ب       
 

 

  :في قوله تعالى "الباء "المعنى الذي أفاده حرف الجر ما : 4س

 عالمتان        ؟ "  عصاك الحجر بـــاضرب "              

 عالمتان      ؟" لهم مكانة عالية مرموقة " ما نوع الخبر في جملة  : 5س

 عالمتان  " .  من السفر  عودتسأستقبلك حين : " ما موقع الجملة المخطوط تحتها في : 1س

 عالمات  17: السؤال الخامس 
 

 :اكتب في واحد من الموضوعات اآلتية 

 

 . لألطفال الحّق في تلقّي كل أشكال الرعاية التي تؤهلهم ليكونوا شباب الغد وبناة المستقبل  -1

 

 . قصة أم فقدت وحيدها في حادث سير مروع بسبب تهور شاب وسرعته الزائدة  -2

 

 . المبادرات الخيرية ومشاريع التكافل المجتمعي ّ تدعم اقتصاد األمة و تخفف من الفساد   -3

                                       

 ..ارتقى وعّمر في األرض وترك بصمة وأثرا م اعلم أن من قرأ انكشف له السّر ومن تعلّ 

  

 منى الدباغ : معلمتك                                                        


