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للصف الثالث الثانوىنموذج امتحان 
التعبیر: أوال

:اكتب فى واحد فقط من الموضوعات التالیة 
یعیش اإلنسان فى مجتمعھ محاطا بمجموعة من القیم والسلوكیات اإلیجابیة المستمدة من دیننا الحنیف، والتى یمكن -1

.نا دورھا اإلیجابىاكتب عن ھذه القیم والسلوكیات مبی.أن تدفع المجتمع إلى األمام 
من وجود قوانین  تتسبب حوادث المرور المروعة فى كثیر من المآسى البشریة ، واالجتماعیة، واالقتصادیة-2 فالبد 

.رادعة تقلل وتوقف من ھذا النزیف البشرى والمادى
.ھة نظرك فیھاقمت بقراءة لكتاب أعجبك ، لخص ھذا الكتاب موضحا أھم األفكار التى وردت فیھ، ومبینا وج-3

القراءة: ثانیا
" :األیام " من كتاب : المجموعة األولى 

:أجب عن سؤال واحد فقط من السؤالین التالیین
تي كان     " -1 فتھ ال في غر ه ذاك  یھ من طور ل ن أحب إ ا ه ك رھا عند یھ، وآث إل ھ تلك  أطوار حیات ر أحب  الطو ا  ان ھذ وك

عرفھا وال یعرف مما اشتملتھ من األثاث والمتاع إال أقلھ وأدناه إلیھ، فھو یشعر فیھا بالغربة شعورًا قاسیًا ؛ ألنھ ال ی
ال یعیش فیھا كما كان یعیش في بیتھ الریفي وفي غرفاتھ وحجراتھ تلك التي لم یكن یجھل منھا، ومما احتوت علیھ 

."شیئًا
: قواس فى ضوء فھمك معانى الكلمات فى سیاقھا تخیر اإلجابة الصحیحة مما بین األ) أ(

)یظن –یعلم –یجحد –ینكر " : ( یجھل " مضاد -1
) استقرت –انتشرت –اشتملت –أحاطت " : ( احتوت " معنى -2

ما ھي؟ وما أحبھا إلى نفسھ؟ ولماذا؟.. كانت حیاة الفتى في القاھرة ثالثة أطوار ) ب(
ینھا وبین بیتھ الریفي ؟ لم كان الصبي یشعر بغربة في غرفتھ ؟ وما الفرق ب) ـج(

خصومة          " -2 ل اھره با كانت تؤذیھ وال تج اق ضمیره ،  عم وأ فسھ  لة ن في دخی ذیھ  والغریب من أمره أنھا كانت تؤ
ان حین               .والكید االمتح نجاح في  ، وال من ال یل  لتحص ي ا ف تقدم  ال الدرس ، وال من  ي في  من المض نعھ  تم لم تكن 

."شيء بالشیطان الماكر المسرف في الدھاء یعرض لھ االمتحان ، وإنما كانت أشبھ 
:فى ضوء فھمك للفقرة السابقة تخیر اإلجابة الصحیحة مما بین القوسین ) أ(

) المقیم–المألوف –العدو –الحبیب" : (الغریب " مضاد -1
) المكر–الیقظة–المعرفة–الذكاء" : (الدھاء " المراد بـ-2

.وضح أسباب سعادتھ وشقائھ . نسا ولكنھ كان مقسم النفس بین السعادة والشقاء عاد الفتى إلى فر) ب(
؟ " العمى عورة :" ما الذي كان یشعر بھ الفتى كلما تذكر قول أبي العالء المعرى ) جـ(

:المتعددة القراءةموضوعات من : المجموعة الثانیة 
:أجب عن سؤال واحد فقط من السؤالین التالیین

):قضیة السكان : ( وضوع من م-3
وُتظھر الشواھد الحدیثة أن البرامج الجیدة لتنظیم األسرة قد تؤدي إلى ھبوط أسرع في معدالت الموالید بتكالیف "

وھذه البرامج ھي الخیار األخیر المتاح أمام الدول النامیة، التي ال تستطیع حتى أن .أقل من النمو االقتصادي وحده
."ا الطبیعیة والبشریة في نمو ھذه البرامج من مجتمع آلخر تستخدم مواردھ

:فى ضوء فھمك للعبارة تخیر الصواب مما بین القوسین فیما یأتي ) أ(
) المستحیل -النادر -الممنوع–الصعب ": ( المتاح " مضاد -1
) االختیار -الطریق -عمل الخیر-الحل " : (الخیار " المراد بـ -2

في أي مرحلة تقف الدول النامیة اآلن ؟ وبم تتمیز ھذه المرحلة ؟ ) ب(
.وضح ذلك-سلكت مصر طریقین لتقلیل معدالت الموالید بھدف رفع مستوى المعیشة ) جـ(
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:"سقط القناع " من موضوع -4

تخاب  "  االن دل ب نستب أن  یوجینیا ھو  عي ، وجوھر ال ی لطب اب ا تخ االن تطور ھو  اصطناعیًا    إن جوھر ال  ً نتخابا یعي ا الطب
تشكل               أن  نى  بمع لمرغوبة  ا فات غیر  لص من ا لتخلص  وا  ، المرغوبة  ات  ف لص یر ا ًا ، بھدف اإلسراع من تطو ی واع

"األجیال القادمة على حساب األجیال المعاصرة  
:فى ضوء فھمك لسیاق العبارة تخیر اإلجابة الصحیحة مما بین القوسین ) أ(

) الجمود -اإلجبار -اإلفساد -التحفیز " : ( ب االنتخا" مضاد -1
) قانعًا -موقنًا -ھادفًا -یقظًا " : ( واعیا " مرادف -2

ما الفرضیة التي تنطلق منھا الیوجینیا ؟ وكیف یتم تحقیقھا ؟ ) ب(
.ار التعلیمووضح موقف الیوجینیا من انتش.وازن بین عصر اقتصاد اإلنتاج ، وبین عصر المعلومات) جـ(

األدب والبــالغة: ثالثا
:أجب عن السؤالین التالیین 

:األدب -1
."كانت مدرسة المھاجر أحد روافد الرومانسیة )  " أ ( 
.اكتب بإیجاز ثالثة عوامل أثرت فى شعراء المھاجر-1
علل لظھور النزعة الروحیة فى أدب شعراء المھاجر-2
العربیة الحدیثة ؟ة ؟ وما أنواع الروایة وضح أھم عناصر الروای)  ب(

: البالغــــة-2
: فى نھر الحقیقة " محمود حسن إسماعیل" قال الشاعر

ســكـوتـھ حیــاة ، ونطـقــھ حیـــــاة
والمــوج فــوق صــدره صــــــــالة
حین تنام الریـاح والمـوج یستریــح
تخـالھ نشـوان ، فى أفقـھ النعـسـان

للصمت والھدوء...ھ وضوءأقداح
أمواجھ سجـادة للطھـر والعبــــــادة
وتصبـح الزوارق كأنھــا حـدائـــــق

.وضح ذلك –لصدق عاطفة الشاعر ورؤیتھ الخاصة للنھر تأثیر على الصورة التعبیریة ) أ(
:فى ضوء فھمك للسطور الشعریة السابقة تخیر اإلجابة الصحیحة مما بین القوسین ) ب(

.وبین سر جمالھ) كنایة -استعارة تصریحیة-استعارة مكنیة-تشبیھ: ( خیال نوعھ " أمواجھ سجادة " -1
.وبین قیمتھ) إطناب –طباق -سجع–جناس : ( " سكوتھ ، ونطقھ " بین -2

النصوص األدبیة: رابعا
)إجبارى: ( أجب عن السؤال التالى 

:  )ف إدریس لیوس( _" نظرة " من نص -1
وراقبتھا في عجب وھي تنشب قدمیھا العاریتین كمخالب الكتكوت في األرض ، وتھتز وھي تتحرك ، ثم تنظر ھنا " 

لشيء ،               عض ا ایل ب یلة وقد تتم قل و خطوات ثابتة  اء في وجھھا ، وتخط السود كنة  لدا الصغیرة ا لفتحات  با ك  وھنا
تى امتصتني كل دقیقة من حركاتھا فقد كنت أتوقع في كل ثانیة راقبتھا طویال ح.ولكنھا سرعان ما تستأنف المضى

."وأخیرًا استطاعت الخادمة الطفلة أن تخترق الشارع المزدحم في بطء كحكمة الكبار  .أن تحدث الكارثة
:فى ضوء فھمك للفقرة السابقة تخیر اإلجابة الصحیحة مما بین األقواس )  أ(

) تنطلق –رفع َت–ت تثّب–دخل َت" : ( تنشب " معني -1
ا وھناك " -2 نظر ھن یدل على " ت االضطراب : (تعبیر  و خوف  ل الشجاعة –ا ة و لجرأ لتعب –ا لضعف وا –ا

) الدھشة والتأمل 
ماذا یقصد الكاتب بالكارثة ؟ وما سببھا ؟ ) ب(
" . ء كحكمة الكبارفي بط-الفتحات الصغیرة الداكنة فى وجھھا: " وضح الخیال في قول الكاتب) جـ(
ما نوع الصراع فى ھذه القصة القصیرة ؟  ) د(
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:أجب عن سؤال واحد فقط من السؤالین التالیین
:ألحمد شوقى) غربة وحنین إلى الوطن( من نص -2

لى الصبا وأیـام أنســـــىااذكراختالف النھار واللیل ینســـــى      
ّسـصوِّرْت مـن تصوراٍت وموصفا لى مالوًة مــن شبـــــاب   

سنـة حـلوة ولـذة خلــــــــــِسرت       ـعصفت كالصَّبا اللعوب وم
أو أسا جرحھ الزمان المؤسـىوسال مصر ھل سال القلب عنھا  

فى "عصفت" ، ومضاد "ختالفا" مرادف : فى ضوء فھمك معانى الكلمات فى سیاقھا لألبیات السابقة ضع) أ(
.جملتین مفیدتین

ما عاطفة الشاعر في ھذه األبیات؟ وما أثرھا على األلفاظ؟) ب(
.ومحسنًا بدیعیًا ووضحھما وبین أثرھما، استخرج من البیت الرابع لونًا بیانیًا ) جـ(
.حدد سمتین من ھذه المحاكاة–كان شوقى محاكیًا للقدماء في األبیات )د(
) :إلبراھیم ناجى ("صخرة الملتقى " من نص -3

وننتظر البـــــدر في المرتـقـىنرى الشمس ذائبة في العبـاب
وأطلـق في النفـس ما أطـلـقــاإذا نـشــــــر الغــرب أثــوابـــھ 

وخـلـت بــھ دمھــا المھــــرقـاھل الشمس قـد خضبتـھ    : نقول
َعـّز أن تـلـحـقــــــاطـلبـةلـھ أم الغرب كالقلب دامي الجراح  

فى جملتین   " ـّز عَ " ، ومضاد "العباب " مرادف : فى ضوء فھمك معانى الكلمات فى سیاقھا لألبیات السابقة ضع) أ(
.مفیدتین

.وضح ذلك –تفاعل الشاعر مع الطبیعة ، فعكس من خاللھا مشاعره )ب(
.وضح ذلك ممثال لھ بصورة من البیت الرابع.لشعریةیكثر شعراء مدرسة أبوللو التشخیص فى الصورة ا) جـ(
.حدد سمتین منھا-فى ھذه األبیات تتمثل أھم سمات مدرسة أبوللو) د(

النحــو: خامسا
و اإلخالص عند شباب مستنیرة عقولھم بنور العلم؛ ألن تقدم بالدنا لن ینصلح حال ھذه األمة إال بتربیة الضمیر"

باألخالق ، ویصبح اإلصالح مجدیا التمسك، وسوف یساعدھم على ذلك باستغالل طاقاتھمھونمرفي میادین كثیرة 
."عزافأخلصوا لمصر تزدادوا .نتائجھةفي مستقبل مضمونرغبةلنفوس كلھا ثقة بالتقدم ، فلنسع إلیھ كثیرا 

:أعرب ما تحتھ خط ) أ(
:استخرج من القطعة ما یلى ) ب(

حلھا اإلعرابىوبین مجملة تقع نعتا، -1
.اسم مفعول عامال، وأعرب معمولھ-2
.نائبا عن المفعول المطلق-3
.ممنوعا من الصرف، وبین عالمة إعرابھ-4
.ضمیرا في محل رفع، وآخر في محل نصب-5

أعمالكم تقن أ-أوطانكم ترقأعمالكماتقنومتى ت–أوطانكم ترقىتقان باإل–أوطانكم ترقأتقنوا أعمالكم ) " جـ( وا 
." أوطانكم فترقى

.في ھذه الجمل مع بیان السبب) ترقى( أعرب الفعل 
.مع بیان السبب،"طالب"اضبط كلمة " تفوق فى االمتحان طالبكم " -1)د( 

؟"ثقة " فى أى مادة تكشف فى معجمك عن كلمة -2
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اإلجـابـة
التعبیر: أوال

.لكتابة فى موضوع واحد بنظام الفقراتیجیب الطالب عن أحد األسئلة با-
القراءة: ثانیا

":األیام " من قصة : المجموعة األولى 
.اشتملت-2.یعلم-1) أ(
لألزھر مطریقھ : الطور الثاني.حیاتھ في غرفتھ:الطور األول) ب( تھ  األزھر   : الطور الثالث  .ن بی ي صحن  وكان  .ف

نھ في         الطور الثال األزھر أ فھو یشعر في  ا،  ار استقر أمنا و یھ راحة و د ف یج نھ كان  ؛ أل نفسھ لى  إ ث أحب األطوار 
من جمیع                 تشوق  قلبھ ی أنحائھا، و یع  تح من جم تف إنما نفسھ ت ً ، و لما لھ ال یحس غربة، وال یجد أ بین أھ وطنھ و

.و العلمأقطاره، یتلقى شیئًا لم یكن یعرفھ ، ولكنھ كان یحبھ ویدفع إلیھ دفعًا وھ
أدناه         ) جـ( لھ و تاع إال أق اث والم ألث من ا تھ  ا اشتمل ا وال یعرف مم فھ یعر تھ؛ ألنھ ال  غربة في غرف ل ا یشعر ب لصبي  ا كان 

وت علیھ       ت ا ومما اح یكن یجھل منھ لم  لتي  ھ ا في حجرات في و الری تھ  عیش في بی ن ی ما كا یھا ك ف یش  ال یع لیھ ، فھو  إ
احة       شیئًا، وإنما كان یعیش غریبًا ع یھ ر ھ فال یجد ف تنفس ذي كان ی یل ال الثق بالھواء   ً ا شیاء وضیق ناس وعن األ ل ا ن 

.وال حیاة إنما كان یجد فیھ ألمًا وثقًال

.المكر-2.المألوف-1) أ(-2
اتصل م         ) ب( لت عنھ ، ف نج د ا المحنة ق فألن  دتھ  ا ا سع أم ء؛ ف لشقا بین السعادة وا فس  الن مقسم  لفتى  ا ان  تھ في   ك قام ن إ

اآلمال      من  اعب  د اول تحقیق ما كان ی لدرس ، ویح بدأ من ا أن یتم ما  أذن اهللا لھ في  ، و انقطع  ا  ویسمع من   ،فرنسا م
نھ على درس       ، ویعی اني  لروم ا ناني  تاریخ الیو ال أولیات  نسي، و لفر ا ع األدب  ئ ا لیھ رو أ ع یقر ذب  لك الصوت الع ید ذ جد

لعمى التي امتحن بھا في أول الصبا ، فأشقى بھا صبیًا وشقى بھا في أول الشباب أما شقاؤه فیرجع إلى آفة ا.الالتینیة 
.وما سببتھ لھ من صعاب 

لعالء       . كان یشعر بكثیر من الحرج أمام المبصرین ) جـ( بو ا تخفى بھما أ یس ان  ا ك امھ وشرابھ كم تخفى بطع ان یس وك
.اء أو السخریةالمعرى حتى ال یظھر المبصرون منھ على ما یثیر اإلشفاق والرث

:القراءة المتعددةموضوعاتمن : المجموعة الثانیة
):قضیة السكان ( من موضوع -3
.االختیار-2.النادر -1) أ(
تقف الدول النامیة اآلن في مرحلة التحول السكاني وھي تبدأ بعد وقت قصیر من  مرحلة ما قبل التصنیع ، وفیھا ) ب(

.فض الوفیات بسبب تطور الرعایة الصحیة وتظل الموالید عالیة في معدالتھاتنخ
طریق التنمیة االقتصادیة ؛ وذلك بزیادة اإلنتاج ، والتقلیل من -1: سلكت مصر لتقلیل معدالت الموالید طریقین ) جـ(

امة ال      لجدیدة، وإق ا نیة  لعمرا ا معات  لمجت إنشاء ا ء و لصحرا زو ا یة بغ لتنم لصغیرة    االستھالك، وا ات ا لمشروع ا انع و مص
.للشباب ، وتقدیم القروض للخریجین

یمكن أن          -2 وقت واحد  فى  ا  قھما مع تطبی اد، و یة واإلرش وع لت ل یدة موجھة  امج ج یق بر األسرة عن طر م  ی تنظ طریق 
.نحصل على أفضل النتائج

):سقط القناع( من موضوع -4
.ھادفًا-2.اإلجبار-1) أ(
لوا في        اإن ھناك نوع: الفرضیة ) ب( وأن یمث  ، بوا أكثر من اآلخرین  یستحقون أن ینج فضل من غیرھم  بشر أ ل من ا

.الجیل التالي بنسبة تفوق نسبتھم في الجیل الحالي
نسل     ادة  حیث زی یة  اب یا اإلیج الیوجین ب لك إما  یتحقق ذ لسلبی     و یوجینیا ا ل تحقون وإما با یس لیل نسل من ال     من  ة حیث تق

.یستحقون
لجماھیر      ) جـ( لى ا اجة إ لح وا املة،  الع األیدى  ثرة  لى ك تمد ع یع اج  نت تصاد اإل اق یھتم     .عصر  ات  لوم لمع ا ا عصر  م بین

.بالمھارات النادرة
.والیوجینیا ترى التخلى عن سیاسة تعلیم الجماھیر ، واالكتفاء فقط بتعلیم الصفوة
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األدب والبالغة: ثالثا
:األدب-1
: العوامل التى أثرت فى شعراء المھاجر-1) أ(
.شعورھم بالحریة فى وطنھم الجدید-
امتزاج ثقافتھم العربیة بالثقافة الغربیة مما جعل لثقافتھم سمات خاصة تختلف عن إخوانھم فى المشرق العربى  -
الحیرة، فیمیلون إلى النزعة اإلنسانیة والتأمل   شعورھم بالغربة ، وحنینھم ألوطانھم مما جعلھم یشعرون بالقلق و-
تأثرھم الواضح اجتماعیا وحضاریا بالبیئة الجدیدة فظھر ذلك فى شعرھم-
ظھرت النزعة الروحیة بسبب استغراق شعراء المھاجر فى التأمل وبخاصة حین وازنوا بین موقف اإلنسان من -2

ون إلى   القیم الروحیة العاطفیة فى المجتمعات الشرقی أ یلج لھم  ا جع ة مم لجدید ا بیة  لغر ا عات  تم لمج ا المادیة فى  ، والقیم  ة 
اهللا بالشكوى ، ویدعون إلى المحبة والتسامح واألخوة اإلنسانیة 

: ، ھىأھم عناصر الروایة) ب(
یة ، ولھم اتجاھات متنوعة ، وأعمار وبیئات مختلفة اھم أبطال الرو: الشخصیات-1
ال التى تؤدیھا الشخصیات ، وقد تتفق أو تختلف الشخصیات ، وتتصارع فیما بینھا ھى األفع: األحداث -2
ھو التصادم بین األحداث الختالف اآلراء بین الشخصیات        : الصراع-3
مقدمة شیقة لتجذب القارئ فى األحداث ویندمج معھا  : البدایة-4
یزداد التشویقوتتعقد فیھ األحداث ، ویشتد الصراع ، و: الوسط -5
ھى لحظة التنویر ، وتتكشف األمور ؛ فیقل الصراع وتتضح األحداث: النھایة-6
: أنواع الروایة* 
ناول أحداث: الروایة الواقعیة-1 ت اكى الواقع ،مثل  ات و تح أ قعیة  یب محفوظ  : وا نج یة ونھایة( قصص  )                              بدا
تاریخیة -2 ال ئیة مثل      ت: الروایة  بطریقة روا یة  ات تاریخ )                           وا إسالماه/ یوم القدس : ( عرض موضوع
: فیھا حدة العاطفة إلى جانب الحزن والتشاؤم، وعالم مثالى خیالى وأحالم وحب للطبیعة مثل : الروایة الرومانسیة-3
وتعرض موضوعا علمیا من خیال الكاتب: العلمىروایة الخیال-4.)رد قلبى ( 

:البالغـة-2
لمنفردة          ) أ( تھ ا ه رؤی ه تجا مشاعر نا  ل ة ، وجسد  ی لشعور تھ ا عل خالل تجرب انف یث  طفتھ ، ح دقا فى عا الشاعر صا د  نج

لعناء   من ا موج یستریح  ل ا م و نا یاح ت الر ھ صدر ، بل و إنسانا ل نھر  ل ھ صار ا على یدی نھر ، ف ل ة جدا ل اص خ ال األمواج  و ، و
أمام    نھ  ا ، إ أبصارن نحن ب لذى نراه  ا نھر  ل ھ غیر ا ببصیرت اعر  الش لذى یراه  ا نھر  ل ، وھكذا نجد أن ا لصالة ل تصبح سجادة 

ثالث استعارات مكنیة " تخالھ نشوان / الموج یستریح / تنام الریاح " ومن الخیال .نھر مقدس یفیض بالطھر والعطاء
تشخیص   الشاع.لل ابع صور  تت ناصرھا وھكذا  آزر ع ت ام لوحة متكاملة ت ا أم أنن قا ب ، فنحس إحساسا عمی الیة  لخی ر ا

لوزن وحسن  ىوتتجانس ألوانھا لتقدیم صورة حسیة ممتلئة بالمعانى الروحیة الوجدانیة أما الموسیق من ا بعة  ءت نا ا فج
بجان            اعر  لمش ا ترابطھا مع  ة األفكار و یر وجود تصو ل ا مال  فة وج لعاط ا ذلك من صدق  یم وك قس لت األلفاظ   ا ات  اء إیح ب 

ثم جاءت    " أمواجھ سجادة–أقداحھ وضوء –الموج فوق صدره صالة " ومن ھذه األلفاظ والعبارات ودالالتھا ومن 
الصورة التعبیریة من ألفاظ وأخیلة وموسیقا معبرة عن صدق العاطفة  

ر والنقاء توحى بالطھ، والتوضیح وسر الجمال تشبیھ ، " أمواجھ سجادة " الخیال فى -1) ب(
یبرز المعنى ویقویھ ویؤكد الفكرة) طباق (-2

النصوص األدبیة: رابعا
) : لیوسف إدریس " ( نظرة " من نص -1
.الخوف واالضطراب-2.تثبت-1) أ(
لحمل        ) ب( قل ا سبب ث وال فوق رأسھا ،  الحمل من  ارثة سقوط  الك تب ب ، وصغر حجمھا      یقصد الكا ا تحملھ  ثرة م وك

.  وسنھا ، كل ذلك ساعد على توقع وقوع الحمل من فوق رأسھا في كل لحظة
.كنایة عن عینیھا الصغیرتین" الفتحات الصغیرة الداكنة فى وجھھا " الخیال فى ) جـ(

.تشبیھ یدل على حسن تصرفھا ، وفیھ توضیح" بطء كحكمة الكبار " الخیال فى 
فق على          : لصراع فى ھذه القصة القصیرة أنواع ا) د( لذى أش ا كاتب  ل نفس ال فى صراع داخ مثل  یت اخلى ،  صراع د

نصیحتھ     .الطفلة، ورغبتھ فى تقدیم المساعدة لھا جب ل ت لى حملھا ولم تس افت ع دما خ ا عن تھ لطفلة ذا ى نفس ا اع ف وصر
األطفال ."ستھا"خوفا من عقاب أت  ثل عندما ر تم لة ی لطف فس ا فى ن آخر  اع  تصبح     وصر أن  بتھا  ، ورغ لكرة  ا عبون ب ل ی

.مثل أقرانھا الذین یلعبون ویھللون ویصرخون
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:ألحمد شوقى) غربة وحنین ( من نص -2
.والجملة متروكة للطالبوما فى معناھا)تعاقب(مرادف اختالف )أ(

.والجملة متروكة للطالبوما فى معناھا )ھدأت ( ومضاد عصفت 
وقد جاءت األلفاظ مالئمة لھذه . شوق والحنین إلى ذكریات الصبا والشباب، وحبھ الشدید لمصرعاطفة الشاعر ال) ب(

..."ھل سال القلب عنھا –سنة حلوة –الصبا اللعوب –عصفت كالصبا : " العاطفة مثل
محسن البد   ) سال مصر ( اللون البیانى ھو ) جـ( ل ا خیص و تش ال یفید  یسأل  نسان  بإ ر مصر  یة صو تعارة مكن عي بین  اس ی

.ثیر الذھنیجناس تام یحدث جرسا موسیقیًا جمیًال تطرب لھ األذن و) سال وسال ( 
لحكمة   –وحدة الوزن والقافیة " من محاكاة القدماء ) د( من ا ثار  تصریع  –اإلك ألصیل    –ال ا بى  لعر ا لفظ  لخیال  –ال ا

."ومخاطبة الصاحبین –البیت وحدة القصیدة –القدیم 

):إلبراھیم ناجى " ( الملتقى صخرة " من نص -3
.والجملة متروكة للطالب) وما فى معناھا( موج البحر : المرادف ) أ(

.والجملة متروكة للطالب) وما فى معناھا( سھل : المضاد
تزجة            ) ب( لمشھد ، مم ا بھذا  بیر عن مشاعر إعجابھ  تع ل ل ادة  الشفق األحمر م و الغروب  مشھد  یتخذ من  لشاعر  ا د  نج
لحال   ب یھ ا ھ على ما آل إل ، وحزن باب  األح لفراق  یھا          . األسى  فنى روحھ ف لھا وی قدس جما لطبیعة ی باً ل ا تراه مح وھكذ

.ویلقى عندھا بكل ھمومھ متفاعًال معھا 
لشعریة    ) ـج( الصورة ا شخیص فى  لت ا لمقصود ب لك فى          : ا ثال ذ شخاص ، وم لى أ ة إ یة والمعنوی لماد ا یل األمور  تحو

حیث صور الشاعر القلب بإنسان لھ جراح دامیة وحذف المشبھ بھ وجاء " القلب دامى الجراح " قولھ البیت الرابع فى 
.بصفة من صفاتھ

.التمسك بالوحدة العضویة-1) د(
.التعبیر عن تجربة شعوریة ذاتیة-2
.حب الطبیعة ومزجھا بالنفس البشریة -3
.التشاؤم وسیطرة اآلالم واألحزان-4
.لمیل إلى الموسیقا الھادئة ال الصاخبةا-5

النحو: خامسا
:اإلعراب) أ(
.خبر أن مرفوع وعالمة الرفع الضمة الظاھرة: مرھون -
.فاعل مرفوع بالضمة وعالمة الرفع الضمة الظاھرة: التمسك -
.مفعول ألجلھ منصوب وعالمة النصب الفتحة الظاھرة: رغبة -
.مة النصب الفتحة الظاھرةتمییز منصوب وعال: عزا -
: االستخراج) ب(
.فى محل جر) كلھا ثقة : ( جملة تقع نعتا -1
زنائب فاعل مرفوع وعالمة الرفع الضمة الظاھرة: ، نتائجھ ) ةمضمون: ( اسم مفعول عامل -2
.)كثیرا : ( نائب عن المفعول المطلق -3
اإلع  ) میادین : ( الممنوع من الصرف -4 كسرة أو      : راب ، عالمة  ل ة عن ا اب فتحة نی ال ئجھ  ( مجرور ب مرفوع  ) نتا

.بالضمة
.الضمیر واو الجماعة المتصل بالفعل) تزدادوا / أخلصوا: ( ضمیر فى محل رفع -5

.المتصل بالفعل" ھم "الضمیر ) یساعدھم : ( وضمیر فى محل نصب 
)جواب الطلب( فعل مضارع مجزوم بحذف حرف العلة : ترق ) جـ(

.فعل مضارع مرفوع بالضمة المقدرة: ترقى 
.)جواب الشرط( فعل مضارع مجزوم بحذف حرف العلة : ترق
.فعل مضارع منصوب بالفتحة المقدرة بعد فاء السببیة: ترقى 

.یةجاءت تمییزا مجرورا  لكم الخبر) طالب ( السبب ألن كلمة ) كم طالٍب تفوق فى االمتحان ( -1) د( 
.)ق -ث-و( -) وثق ( فى مادة -2


