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 )خمس عالمات( : واالستيعاب الفهم:  الجزء األول
 

 اقرأ النص اآلتي قراءة جيدة ثم أجب عن األسئلة التي تليه:  -أ 

 

يأ لفوهنا، وحييون فهيا، ملا  شداءلكُّ يشء يف هذه الصحراء قاس وعنيف، فال جعب أ ن تنجب أ بناء قساة أ         

ه هلم من الاختفاء يف جماهلها، وجبالها ومتاهاهتا، ذلكل جند مجموعة من اخلارجني عىل العقد الاجامتعي يف  تُيّسر

يفضلون دامئا أ ن يكونوا يف كنف هذه الطبيعة صعبة املنال،  ،"الصعاليك أ طلق علهيم مصطلح " الصحراء

 . فنجدمه يأ لفون اجلبال والقفار وال ماكن اليت خيىش غريمه ارتيادها

لقد اكن الصعلوك يفارق قومه، ويعارض عشريته؛ ل هنا تقمي عىل ضمي، وهو يأ ىب الضمي، ول هنا تذيع         

ذ ترى اين الّس، وهو حيفظ الّس، ول هنا ختذل اجل ، وهو ينفر من هذا اخلذالن. وال حترك ساكنا  جناايت ا 

 أ س باب ويقيه والكرامة، ابحلرية يشعره فهيا ومنعزالوذلا فهو يلمتس هل مضطراب يف ال رض ينأ ى به عن ال ذى، 

 تذيع ال اليت اخمللوقات هذه والوحش، احليوان من وعشرية أ هال وعشريته بأ ههل يستبدل وهو والبغض، القىل

 .جريرته اكنت أ اي صديقا ختذل وال رسا

 

، مث ال حشاءيغريون ويأ لكون وينفقون عىل أ نفسهم ومن يرونه فقريا مثلهم من مال ال غنياء   اكن الصعاليك       

يف أ وقات الصفاء أ و الكدر والعناء يربعون فامي يربع فيه العريب القدمي، يف الشعر، وقد ساعدمه عىل اس مترار 

طبيعة اجلزيرة العربية القاس ية، حيث اجلبال والوداين الوعرة، وصعوبة اللحاق هبم، أ و العثور علهيم وجودمه 

 بسهوةل.

ىل شعرمهو        وغةل يف الوحشة والامتناع، فالصعلوك الشاعر موحش ية  أ ماكنب  جنده حافال  ،حني ننظر ا 

رط رًشا " ث عن موضع اكن خيافه العرب العتقادمه أ نه ال خيلو من الغول وال فاعي هذا املاكن يسمى "تأ ب يتحدر

رط""رىح بطان"، ولكن  يأ لف هذا املاكن وال خياف غيالنه وسعاليه، بل يتحدث بفخر يف شعر عن قتهل  "تأ ب

حداها قائاًل:  ا 

        

 صريعًا لليديِن والجرانِ             فأضربها بال دهش فخّرت             
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 اخرت رمز اإلجابة الصحيحة فيما أييت )مخس عالمات(: -أ 
 
 :نص في ال الفكرة الرئيسة  – ١

 

 .                   حياة الصعاليك ومبادئهم –أ 

 وحشية الصحراء وكره ساكنيها لها . –ب  

 جور األغنياء في الصحراء. –ج 

 ووحشيتهم .فوضوية الصعاليك  –د  

 

 :يفهم من البيت الشعري الذي اختتم به النص أن الشاعر  – ٢

 

 تأبط عصاه وقتل أفعى سامة –ب                          خشى األماكن الموغلة في الوحشةي –أ    

 . انتصر على عدو في المجاهيل –د     "رحى بطان"ال يخشى الموت وإن خر ّصريعا في  –ج   

 

 

 :يفهم من النص أن الصعاليك  – ٣

 فئة أقصتها القبيلة ألنهم غرباء عنها. –أ  

 شعراء يصفون جمال الصحراء لقبيلتهم . –ب  

 فئة رفضت قوانين القبيلة وسلوكها فانشقت عنها . –ج   

 قطاع طرق ينهبون المال ليكرموا قبيلتهم . –د    

 

 :( هوأسباب القلى والبغض ويقيه" في )لىمعنى كلمة " الق -٤

    الكره –ب                                        تيهال –أ 

 لغيرة ا –د                            حرارة المرتفعةال –ج 

 

 :-وفق ما جاء في النص  –صعاليك الصحراءيرى ال -٥

 اهل الحضر مخيفة لألعداء من -ب             ظالمة بقسوتها وقفارها وغيالنها  - أ

 معه  تقبلوه وتآلفوا اشر -د                          ملجأ يألفونه بكل قسوته -ج
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 الجزء الثاني: التفكير الناقد )عالمتان(:

 

 

 عالم يطلق وصف " صعلوك " اليوم ؟ وهل بقيت في معناها أم أن داللتها تغيرت؟   – ب

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

..................................................................................................................... 

 

 لتطبيقات اللغوية )ثماني عالمات(:ا الجزء الثالث :

 )عالمتان(            اشكل أواخر الكلمات المخطوط تحتها:                                          - 1

 ..................                       ................... 

.....................                         ................... 

 

 (عالمات ونصف)ثالث :                        صوب الخطأ  المقصود  في كل جملة مما يأتي  - 2

 ........................ األمران كليهما مر !  – أ

 ........................الّي شاكون حالهم . اقدمو –ب 

 .........................  ليت شرور المعتدين حسراٍت عليهم  –ج 

 ...................... حيث ال نعلم   من   ي هذا األمر  لقد أُت   -د

 ............................   نحن ـ النساء ُـ ال نقل عن الرجال مروءة    -هـ 

 ....................................   ناقشُت مشّرعين القانون الجديد    -و

 ............................................. بُن أبي بكر قبيل أيام  االتقيت زيد   –ز 

 

 ()عالمتان ونصف                أكمل  الفراغ بالمطلوب المناسب فيما يلي:                      - 3

 نقول: ال تكذْب تغنم ْ ،  وال تكذبوا ........................ --١



 بنموذج 

 

 اسم الفاعل من الفعل " تراخى " هو .................. واسم المفعول ......................... -٢

 ...................الفعل الماضي الذي اشتق منه اسم المفعول "ُمعاد" هو ............. -٣

 ................................ يه حال في الجملة ") مررُت به وهو يحاوره (ال -٤

 

 الجزء الرابع: مهارة الكتابة: )خمس عالمات(

 

سالمة اللغة, وقواعد ، مراعيا سبعة أسطر، في حدود كتب في واحد من الموضوعات اآلتيةا 

 المناسبة:   الترقيماإلمالء, ومستعمال عالمات 

 .خواطر حنين إلنسان بعيد 

 رسالة  توجهها للشهداء في كل مكان 

 كيف تستثمر وقتك؟ 
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...................................................................................................................... 
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 أطيب األمنيات
 

 انتهت 


