اىذسجخ  /60 :د
اٍزذبُ شٖبدح اىزعي ٌٞاألسبسٗ ٜاإلعذادٝخ اىششعٞخ دٗسح عبً 2011
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------قال جرٌر متغزال بمحبوبته :
بالدار دارا وال الجٌران جٌرانا
حى المنازل إذ ال نبتغً بدال
أسباب ) دنٌاك من أسباب دنٌانا
البارك هللا فً الدنٌا إذا ( انقطعت
كٌف التالقً ؟ وال بالقٌط محضركم منا قرٌب وال مبداك مبدانا
وحبدا ساكن الرٌان من كانا
ٌا حبدا جبل الرٌان من جبل
تاتٌك من قبل الرٌان احٌانا
وحبذا نفحات من ٌمانٌة
أ  -انُصىص  ( :قصٞذح د ّ ٜاىَْبصه ) ىششح مو ثٞذ (3دسجبد)
-1اشرح معنى كل من البٌتٌن االول والثانً من النص.
ْ
ط  -1شسح انثٍد األ ّول :أىق ِ اىزذٞخ ٗاىسالً عي ٚدٝبس اىَذج٘ثخ اىز ٜال ّشغت أُ ّسزجذه دٝبسٕب ثأخشٗ، ٙال إٔالغٞشٌٕ0
شسح انثٍد انثاًَ :ال د ّو هللا اىخٞش ٗاىجشمخ فٕ ٜزٓ اىذٞبح اىز ٜقطعذ دجبئو اىَ٘دح ثٗ ْٜٞثٍ ِٞذج٘ثز0ٜ
-2اذكر معنى كل من الكلمتٌن ( القٌظ ٌ -مانٌة ) كما وردتا فً النص .
 َٝبّٞخ  :تهد انًحثىتح (دسجخ)طٍ -2عْ ٚميَخ  :انقٍظ :صًٍى انصٍف أو أٌاو انصٍف انحا ّزج (دسجخ)
 -3لماذا وجد الشاعر لقاء محبوبته مستحٌال ؟
(دسجخ)
ألَّها زحهدْ يع قىيها تعٍدا
طٗ-3جذ اىشبعش ىقبء ٍذج٘ثزٔ ٍسزذٞالَ :
-4كرر الشاعر كلمة ( الرٌان ) فً البٌتٌن االخٌرٌن.علل ذلك.
(دسجخ)
ط -4مشّس اىشبعش ميَخ ( اىشّٝبُ )  :نشدّج شىقه نًحثىتره انرً ذسكٍ هُاك0
- 5اختر االجابة الصحٌحة مما بٌن القو سٌن ثم انقلها الى ورقة اجابتك
(دسجخ)

انغصل انرقهٍدي
ط -5أثٞبد جشٝش ف:ٜ
 - 6انقل البٌت اآلتً الى ورقة اجابتك  ،ثم اضبط بالشكل اواخر كلماته.
َّ
ُ
( 3دسجبد)
خيق هللاِ أسمبّب
أظعف
ٕٗـــِ
طٝ -6صش ْعــَِ را اىيت َّ دزّ ٚال دشاك ثٔ ِ
ِ
 -7اكتب ثالثة ابٌات من إحدى القصٌدتٌن اآلتٌتٌن
ط -7مزبثخ صالصخ أثٞبد ٍِ إدذ ٙاىقصٞذر ( ِٞانًحساز ) ىَذَ٘د غْ ٌٞأٗ( وصف انحًى) ىيَزْجٗ 0 ٜىن ّو ثٞذ صذٞخ دسجخ
ب – انُحى وانرطثٍق:
 - 1اعرب ما تحته خط فً النص إعراب مفرادات  ،وما بٌن قوسٌن إعراب جمل.
ط -1أعشاة اىَفشداد ٗاىجَيخ ( :إلعشاة م ّو ٍفشدح دسجخ ٗ ،إلعشاة اىجَيخ دسجزبُ)
( ّصف دسجخ)
انًُاشل ٍ :فع٘ه ثٔ ( ّصف دسجخ) ٍْ ،ص٘ة ثبىفزذخ
َثرغً  :فعو ٍعبسع ( ّصف دسجخ) ٍ ،شف٘ع ٗعالٍخ سفعٔ اىعَخ اىَقذسح ( ّصف دسجخ)
( ّصف دسجخ)
انسٌاٌ ٍ :عبف إىّ ( ٔٞصف دسجخ) ٍ ،جشٗس ثبىنسشح
( ّصف دسجخ)
َفحاخ ٍ :جزذأ ٍشف٘ع ( ّصف دسجخ) ٗ ،عالٍخ سفعٔ اىعَخ
( ّصف دسجخ)
أحٍاَا ٍ :فع٘ه ف ٔٞظشف صٍبُ( ّصف دسجخ) ٍْ ،ص٘ة ثبىفزذخ
إعشاة جَيخ ( اَقطعد أسثاب دٍَاك) ٍعبف إى ( ٔٞدسجخ ) ٍذيٖب اىجش ( دسجخ)  ،أٗ فٍ ٜذو ج ّش ثبإلظبفخ
 -2اختر اإلجابة الصحٌحة مما ٌأتً  ،ثم انقلها الى ورقة إجابتك :
ة  -سبمِ  :اسى فاعم (دسجخ)
طٍ -2ذعش  :أ  -اسى يكاٌ ( دسجخ )
 - 3هات مصدر كل من الفعلٌن اآلاتٌٌن  ( :بارك –ابتغى ) .
طٍ -3صذس اىفعو( ثبسكَ )  :يثازكح ( ّصف دسجخ) ٗ ٍصذس اىفعو ( اثزغ : ) ٚاترغاء ( ّصف دسجخ)
-4هات من النص اسلوب مدح و حد فعله وفاعله
(دسجخ)
حة فعو اىَذح ( دسجخ)  ،ذا  :اسٌ إشبسح فٍ ٜذو سفع فبعو
ط ( -4حثّرا ) :
ّ
 -5اذكر سبب اقتران جواب الشرط بالفاء فً العبارة اآلتٌة :
ّ
ط -5اقزشّذ جَيخ اىج٘اة ثبىفبء ٗج٘ثب ف ( ٜفس٘ف رش : )ٙألّٖب جَيخ فعيٞخ سجق فعيٖب ثـ ( س٘ف) (0دسجخ)
 -6بٌن معنى حرف العطف فً الجملة اآلتٌة  ( :العلم فً الصدور ثم فً السطور) .
( دسجخ)
ط -6ص ٌّ :أفبد اىجَع ث ِٞاىَزعبغفَٗ ،ِٞأفبد اىزشرٞت ٍع رشاخ ٜف ٜاىضٍِ .
 -7ثن الكلمتٌن اللتٌن وضع تحت كل منها خط فً الجملة اآلتٌة  ( :عامل المصنع ماهر ) .
ياهساٌ( دسجخ)
ط -7عايال ( دسجخ) اىَصْع
 -8ضع مكان الرقمٌن اآلتٌن كلمات مكتوبة  ،واضبط أواخرها بالشكل :
شارك فً العرض المسرحً (  ) 6طالبات و (  ) 14طالبا ً .

ط -8شبسك ف ٜاىَعشض اىَسشد ٜسد ُُ غبىجبد ٗ أزتعح عشس غبىجب
( ىن ّو عذد دسجخ ّصف دسجخ عي ٚصذخ اىززمٞش اٗ اىزأّٞشّٗ ،صف دسجخ عي ٚظجػ اىعذد ثبىسنو)
جــ اىقشاءح اىَطبىعخ:
 -1جاء فً كتابك المقررتحت عنوان  " :جمٌل بثٌنة " للكاتب شكري فٌصل  :ما ٌاتً
" لقً جمٌل بثٌنة وهً فتاة فأحبها ،واستحكم الحب فً نفسه غٌر أنه لم ٌوفق فً الزواج بها "
االسئلة:
أ -ماالبٌئة المكانٌة والبٌئة ااألدبٌة التً اكتسب منهما جمٌل بن معمر إبداعه الشعري.؟
ب  -بٌن نوع الهمزة فً كلمة( استحكم) واذكرالسبب .
ج -فً حوارٌة /رجل العروبة  /للكاتب شرٌف الراس.
ط -1أ  -اىجٞئخ اىَنبّٞخ اىز ٜامزست جَٞو إثذاعٔ اىشعشٍْٖ ٛب:سنِ فٗ ٜاد  ٛاىقش ٙدٞش أشجبس اىْخٞو ٗ،اىَٞبٓ ٗ اىضسٗع
اىجٞئخ األدثٞخ اىز ٜامزست جَٞو إثذاعٔ اىشعشٍْٖ ٛب:مبُ شبعشا ٍقذٍب ٗساٗٝخ ىعذد ٍِ اىشعشاء،ىٔ ف ٜاألدة ٗاىشٗاٝخ
ّست ٍزالصق اىذيقبد
ة  -اسزذنٌ  :هًصج وصم ( دسجخ )  ،اىسجت :ألَّه فعم ياضً سداسً (دسجخ)
جـّ -جذ ٍعْ ٚميَخ ( ٘ٝفّق ) فٍ ٜعجٌ ٝأخز ثأٗائو اىنيَبد:
ّجشدٕب ٍِ األدشف اىَضٝذح فزصجخ ( وفق ) ( دسجخ )
ّجذش عِ ٍعْبٕب ف ٜتاب حسف انىاو ،ث ّى يساعاج ذسذٍة حسفً انفاء وانقاف (دسجخ) 0
 – 2فً حوارٌة ( رجل للعروبة ) للكاتب شرٌف الراس .
لماذا ٌعتز أهل صنعاء بساطع الحصري ؟
ط -2ألّٔ ٗىذ ف ٜصْعبءٗ،عبش م ّو دٞبرٔ ٍِ أجو قعٞخ اى٘دذح اىعشثٞخ  (0دسجزبُ)
اىزعجٞش  :امزت ف ٜأدذ اىَ٘ظ٘ع:ِٞ
الموضوع االولٌ :تمٌز وطنك بطبٌعة خالبة وٌتمٌزأبناؤه بصفات إنسانٌة نبٌلة .
اكتب رسالة إلى صدٌق لك فً الخارج تصف فٌها جمال الطبٌعة فً بلدك  ،وتدعوه إلى زٌارتك فً عطلة الصٌف  ،والتعرف
الى طبٌعة وطنك  ،وحضارة شعبك .
 -1اىَ٘ظ٘ع األٗهٍ :قذٍخ ٍْبسجخ  :مأُ ٝصف جَبه اىطجٞعخٝٗ ،زذ ّذس عِ اىق ٌٞاىْجٞيخ اىزٝ ٜزذي ٚثٖب أثْبء ٗغْْب 0
اىعشض :مزبثخ سسبىخ إى ٚصذٝق ف ٜاىخبسط رذع٘ٓ فٖٞب إى ٚصٝبسرل  ،ىٞزعشّف عي ٚاىطجٞعخ اىخالّثخ
ف ٜثيذّب ٗ ،ىٞزعشّف دعبسح شعجْب ٗرشاصٖب اىعشٝق 0
اىخبرَخْ :
مأُ ٝشنش هللا عي ٚاىْعٌ اىجيٞيخ اىزٕٗ ٜجٖب هللا ىجيذّب ٍِ غجٞعخ ٗأٍِ ٗسالً0
الموضوع الثانً ٌ :لجأ بعض الطالب الى الكتابة على المقاعد المدرسٌة والجدران فً الصفوف والباحات .
اكتب موضوعا ً تصف فٌها ما ٌقوم به بعض الطالب العابثٌن مبٌنا ضرورة الحفاظ على المدرسة بٌتك الثانً مبرزاً دورها فً
تزوٌدك بالعلم  ،وجمعك برفاق الدرب .
 -2اىَ٘ظ٘ع اىضبّ:ٜ

ْ
مأُ ٝزذذس اىطبىت عِ إَٔٞخ اىَذسسخ ٗدسٕب ف ٜدٞبرْب 0
ٍقذٍخ ٍْبسجخ :
اىعشضٗ - :صف ٍب ٝقً٘ ثٔ ثعط اىطالة ٍِ اىعجش ثأصبس اىَذسسخ
 ظشٗسح اىذفبظ عي ٚاىَذسسخ دٗس اىَذسسخ ٗإَٔٞزٖب ف ٜرضٗٝذ اىطالة ثبىعيٌ ٗاىَعشفخاىخبرَخ :مأُ ٝزذ ّذس عِ إَٔٞخ اىَذسسخ ٗدٗسٕب ٗ ،ظشٗسح اىذفبظ عيٕ ٚزٓ اىَشافق اىذٝ٘ٞخ
 ------------------------------اّزٖذ األج٘ثخ ---------------إعذاد اىَذسّط :يحًد عهً

