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 أسئلة، لكل سؤال أربع عالمات ( 10)  أوال :  االستيعاب واللغة والتراكيب

اد والموار، يبحورون ب واربهم    "   ن مون الووي ويد وئويئا الكبيور خرَج البحارون كعادتهم عصَر ذلك اليوم، وهم يحملوون أدوات الصي

ارتفعت م ديمتهُ وكأنيه طائر ُخرافي. انطل وا في البحر تاركين ورارهم بيوت اإلسمنت الفارغة، وئريطان من ئجر النخيل  الذي

ابتعدوا عون اليابسوة رويودان رويودان، وء ئوير أموامهم غيور السيوُحي الرمادييوة والئومل التوي ت سول  المتباعد فوق رمال السياحل.

وواحرت اوومي ت ووو  ءلت وواط ا سووماك البحوور بأئووعتها الالمعووة. والطيووو ر ررصووتها السي دت تسووبُي فووي الفمووار المفتوووق، تكووري ر الم ووري

ن، خمويل ي وود ال واري علول عجول.. صور   الصي يرت. فجأت نادى جاسم: هناك.... هناك .. الطيور هناك. انطلََق ال ارُي ُمْسِرعا

الفارغة من الطعم، وأخذوا يرربون السمك الذي يعلق ويحاول الهوروي  رموا ئباكهم ،ا هييا .. ارموا ئباككم يا ئبايرائٌد: هيي 

 لكنيهم كانوا يئدون هذه الئباك فرحين بصيدهم وهم ي نون ويمحكون.

ن منئ لين بالسمك ومرت ساعة من الورت، وأع بتهوا أخورى، والصويد كايور ووفيور، َغيموروا مكوانهم واتجهووا ئوماءن  ظلوا جميعا

ك يواخميل، يبودو أني خيووط  ر .الطيوومتتبعين أسراي   ئوباكنا جميعهوا عل وت بسومكة كبيورت وفجوأت صور  سوالم: أوروم المحوري

ك، وترك البحوارون وباك بهودور    تورم المحري ئوباكهم وانئو لوا جمويعهم بموا علوق فوي هوذه الئوباك، تجمعيوت ا يودي تسوحي الئيِ

وسكون وخوم من المجهول. أخذت الئباك تت طع وتتئابك مع بعمها، سحبوا خيوطهم بحذر، أخيران ظهر جسٌم يطفوو وحوين 

ن، إنها جاة إنسان طافية منتفخة ت أبدانهم خوفا ه ورأٌل حلارتري أكار ُصع وا وارئعري تٌ عسكريية ، وجهٌ مئوي يق....  ، تسترها بِوي

م عليه لكن لم يعرفه أحود.رائحة جسده ُمَئبيعَة بر رورروا تفتويج جيوبوه، لكونيهم  ائحة البحر والسمك، حمل وا فيه وحاولوا التعري

حور هول يتركونهوا فوي وسوط الب ،لم يعاروا علل أية أوراق أو بيانات تكئم ئخصييته. وبينما هم يفكرون ماذا سويفعلون بالجاوة

ن، فارتعبووت  ، طافيووةأ أم يحملووون الجاووة معهووم ارتربووت موون روواربهم رطووع أسووطول  حربييووة بصوووت  صوواخي مووا المكووان مووجيجا

ورتها لم يهتم البحوارت بالجاوة وء بسوفينة ا سوطول بول انئو لوا ب ن واذ  ا سماك وبدأت بال فو تمايل ال اري وأوئك علل ال رق.

 ."مياه البحر السياكن نيجات من ال رق فيال اري وال

 ناصر جبران بتصرف ، 

 

 

 

 

 الفهم واالستيعاب 

 هو :  -بحسب النص -أسراب الطيوروراء تتبع الصيادين  السبب الكامن -1

  أماكن ا سماكإلل ترئدهم ل -ي    يصطادوا الطيور المحل ةل -أ

 لترئدهم إلل مكان الجاة . -د   ليستمتعوا بمنظرها الخالي في السمار       -ج

 

 :كما ورد في النص –بقاربهم تركوا وراءهم عندما انطلق البحارة  -2

 ا سطول البحري -د بيوتهم اإلسمنتية الفارغة -ج بالصيد   ئباكهم الممتلئة -ي  ئباكهم الفارغة -أ

 

 ينتمي  النص السابق  إلى : -3
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 الم امات -د  الناررصيدت  -ج  رت ال صة ال صي -ي الم ال اءجتماعي  -أ

 

 التحليل واالستنتاج : -ب

 

 : كان يفهم من النص أن صاحب الجثة -4

    رئيسا -د  ا بحرييارائد -ج                   اصياد -ي          اعسكري -أ

 فهم من النص أن البحارة :ي   -5

 حاولوا الهري -د       هاجموا ا سطول الحربي -ج    ماتوا -ي  ن ذوا الجاةأ -أ

 

 في النص عندما : تظهر األزمة  -6

    جسم ا يل  علق في الئباك  -ي     رأى جاسم الطيور -أ

 .ررروا تفتيج جيوي صاحي الجاة -د      جار ا سطول الحربي      -ج

 

 المعجم والداللة : 

 تعني كلمة ) حملقوا( الواردة في عبارة ) حملقوا فيه وحاولوا التعرف عليه ( : -7

 تحل وا حوله   -د در وا النظر فيه -ج امتعموا من منظره    -ي  ارتربوا منه -أ

 "  :ابتعدوا عن اليابسة رويداً رويداً  تدل العبارة " -8

 اإلرسار السريع  -اإلبتعاد السريع    د -اإلرسار الهادئ      ج -اإلبحار ببطر      ي -أ

 

 

 هي : (،والصيد كثير ووفيرالعالقة بين مفردتي ) كثير ووفير ( في جملة ) -9

 

 استعارت -د     كناية -ج           ترادم -ي  تماد -أ

 

 ( ،هي:النّجاة من الغرق في مياه البحر الّساكن)النجاة، الغرق(  في جملة ) العالقة بين مفردتي -10

 استعارت -د     كناية -ج           ترادم -ي  تماد -ي

 

 

 والتركيب ثانيا :  النحو 

 هو :الفعل الالزم من األفعال التالية  -11

 ئحذ -د   راد -ج  استخرج -ي   ورم -أ

 

 عند تحويل ما  تحته خط من المفرد إلى الجمع يصبح : -12

 : اللهم إنك عفو تحي العفو فاعم عنا(  ي ول الداعي) سمعت 

 داعيو ، ي ولون -د داعيي ، ي ولوا  -ج الداعين ، ي ولون -ي  الداعون ، ي ولوا

 كلما ( هي :الجملة الصحيحة تركيبا عند إدخال )  -13

 كلما وادت ا افة الفرد واد وعيه -أ
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 كلما وادت ا افة الفرد كلما واد وعيه -ي

 اد وعيهدوفيكلما وادت ا افة الفرد   -ج

 كلما وادت ا افة الفرد يوداد وعيه  -د 

 

 الجملة الصحيحة تركيبا عند إدخال) أما( هي : -14

 فكرناأما الحرية لموجودت في   -ي   أما الحرية موجودت في فكرنا -أ

 في فكرنا توجدأما الحرية   -د     موجودت في فكرنافهي أما الحرية      -ج

 

 :يسمى أسلوب ) وامعتصماه(  -15

 الحصر  -الندبة           ي -أ

 التعجي  -اءستفهام          د  -ج

 

 الكتابة الصحيحة للكلمة المعطوفة في الجملة التالية " اهتم بنجيب محفوظ أدباء الغرب و .... -16

 ن ادووه -د   ن اَده -ج            ن اُده -ي    ن اِده -أ

 

 : علمامن ..... إلى الفقهاء ......  -17

 يص ي ، يودادُ  -د        يصغِ ، يودْد   -ج  يودادُ  يصغِ، -ي  يص ي ، يوددْ  -أ 

 

 

 النوم في فصل الشتاء تحت ...... حيث يخرخر باطمئنان. ر  ....... اله   -18

 يأار ، المدفأت-د              يؤار ، المدفأت  -ج يؤار، المدفئة   -ي يأار ، المدفئة  -أ

 

 

 مات ( في جملة "للمؤمن سمات مميزة" :الضبط الصحيح لمفردة ) س   -19

 سماتا -د   سماتن  -ج   سمات   -ي  سماتٌ  -أ

 

 يقول الشاعر: -20

 يفأعلم أن الصائحين نعات.....      وأسمع للكتاي في مصر

 مجةَ  -د   مجة   -ج   مجةن  -ي  مجةُ  -أ

 

 يقول الشاعر: -21

ان َصِدي َه ......َمْن يَْ تَِرْي  مِ      َعُدوم ْم َنْفَسهُ لَْم يَُكرم   وَمْن لَْم يَُكريِ
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 يحسبا -د   يحسيَ  -ج   يحسيْ  -ي  يحسيُ  -أ

 

 

 كمل البيت الشعري ، هكذا:ت -22

 أَُظنُُّكُم أُدِركتُُم بَِذنويِ    ِمن أََلِم الَهوى .....أَء أَيُّها 

 الباكونا -د   الباكينا -ج  الباكون -ي     الباكين   -أ

 

 

 : يقول الشاعر -23

لُُكم َعنهُ َوذاَك ُمذيبي            الِعراَق فَئانَهُ  .......نتُم َوكُ   تََرحُّ

 وينوناتُ -د          وينونتُ  -ج   وينوتُ  -ي   وينواتُ  -أ

 

 :  الصرف

 الكلمات التالية متجانسة صرفيا عدا واحدة هي : -24

 

 خترعمُ  -د  دعوي مَ  -ج   مميمَ  -ي  دينمَ  -أ

 

 الكتابة الصحيحة للفعل ) كّف( عند إسناده إلى الضمير ) ه ّن( ، هي : -25

 َكفَْفنا -د   َكفمُهنم   -ج   َكفين -ي   َكفَْفنَ  -أ

 

 ..... حبل األمن في بالدنا ، لوجود عدد هائل من الغرباء الذين ال يقيمون لألخالق أي وزن . -26

 امتري -د              اتطري -ج      امطري -ي       اظطري -أ

 

 : مصارع السوء..... نفسك  -27

 قِ  -د           اري -ج   اقِ  -ي   ري   -أ

 الفعل المزيد بحرف هو الفعل : -28

 استخرج -د   أكرم -ج   رلي -ي    انطلق -أ

 

 الوزن الصرفي لمفردة ) لغة( هو : -29

 علية -د   فلة -ج   علة -ي    فعة -أ

 

أ " : -30  مصدر الفعل"  تجرَّ

ؤ                 ج -اجترار                 ي  َجرارت -ُجرأت                     د -تجرُّ

 

 المصدر " اتّقاء" من الفعل :-31
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 ت أ         -د                   وري   -ت ي          ج -أري               ي -أ

         

 

 : اإلمالء

 يقول الشاعر: -32

 تَُسيُّ َعلل ال رطاِل َسيم ُغرويِ   ......  أَُخطُّ َوأَمحو ما َخَططتُ 

 بعَْبَرت -د    بعَْبرت      -ج   ْبرت   بعُ  -ي    بِعبَرت  -أ

 

 الخطأ اإلمالئي الوارد في الجملة التالية ) بدء المنخفض باالنحسار رويدا رويدا( -33

 ) أ+ ي( -د         رويدا -ج اءنحسار                  -ي  بدر     -أ

 

الكتابة الصحيحة للفعل الماضي ) رأى(  عند تحويله إلى فعل مبني للمجهول في جملة ) رأى الشيخ   -34

 الهالل مكتمال ( :

 ؤيهرُ  -د   ئيرُ  -ج                   ؤيارُ  -ي   ؤيرُ  -أ

 

 كان العطش قد أجهده ،فـ .... نحو الصوت ،و  .... على غير .... ، حتى .... في الوادي : -35

 جرى ، مئل ، هدا ، هوا -ي   جرى ، مئل ، هدى ، هوى  -أ

 جرى ، مئل ، هدى ، هوا  -د                             جرى ، مئا ، هدى ، هوى      -ج

 

 هي :وي خطأ إمالئيا تالمجموعة التي تح-36

 اإلن طاع ، ارتلَع ، استخراج -ي              ان طَع ، ارتالع ، أستخرجُ  -أ

 ان طْع ، ارتلْع ، استخرجَ    -د     ْج أن طُع ، أرتلُع ،استخرِ   -ج

 

 تتمة الفراغ في المقطع الشعري اآلتي ، هو: -37

ل أنا عربي  سجي

 وررم بطارتي .... ألم

 وأطفالي .....

 امانيتنا -د امانية -ج    امانيتن -ي امانيٌت     -أ

 الفعل الصحيح كتابة :  -38

 أن تفعلوا -ء تفعلو             د -نسموا            ج -لم  يسمو      ي -أ

 أحد الجموع اآلتية صحيح الكتابة :  -39

 ُعرات   -ِسمات      د -عات     جرُ  -ي                  َموارِْية -أ

 

 إحدى هذه الكلمات كتبت كتابة صحيحة :  -40

 هاتان -هاذا         د -ج              كذالك    -ي                      ءكن   -أ

 جمع مبدأ هو :  -41

 مبادؤ -د        مبادير -ج       مبادر         -ي           مبادئ -أ
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 :المعجم والداللة 

 حتى ضنينا  قاباللّ    دهرنا أمسى ضنينا  -42

 المحسن البديعي الوارد في البيت الشعري هو :

 التورية -د   الجنال -ج       الطباق -ي  الترادم -أ

 

 تعني  )المنايا( في البيت الشعري: -43

َماِر ِبُسلممِ        وَمْن َهاَي أَْسبَاَي الَمنَايَا يََنْلنَهُ   وإِْن يَْرَق أَْسبَاَي السم

 النجاق -د       الموت -ج   الفئل -ي   ا منيات -أ

 

 :يفيد حرف الجر في قوله تعالى ) ومن الناس من يقول آمنا باهلل( -44

 التعليل -د الظرفية المكانية -ج  التعدية           -ي                  التبعيض -أ

 يدل المثل السائر " رجع بخفي حنين " على  :  -45

 الف ر والحاجة-د  والمكانة العاليةالرفعة  -ج  النجاق والعلو -ي الخيبة والفئل -أ

 وإذا ........... أنشبت أظفارها " -46

 الِمنمية     -الِمنية   د -ج         الُمنيَة     -ي          الَمنيَة     -أ

 

 

 " إني  عجي كيم يمكن أن يخون الخائنون أ"  يفيد السؤال في السطر الئعري : -47

 الت رير  -لنفي   دا -اءستنكار     ج -ي          التمني   -أ

 الثقافة العامة 

 األديب العربي الذي حاز على جائزة نوبل ، هو : -48

 حيدر محمود -د     المتنبي -ج محمود درويج -ي  نجيي محفوظ -أ

 واحد من هؤالء الشعراء ، شاعر عذري : -49

 تمام    أبي -البحتري         -ج              المتنبي    -جميل بن معمر     ي -أ

  الترقيم 

 قلباه.......... متى نعود ؟ حرّ " وا -50

 عالمة الترقيم المناسبة في الفراغ : 

 النقطة . -الشرطة    د -جعالمة التعجب          -عالمة السؤال               ب -أ
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