
1 | P a g e  
 

 2020كانون الثاني  15: 2اختبار       ثانوّية راهبات القلبين األقدسين

 امنالصّف: األساسّي الثّ         عين نجم

 دقيقة 50الُمّدة:           

 

 (1غة العربّية وآداُبها )اللّ 

 معايير اإلجابة وأُُسس التقييم
 

 ضارع المنصوب والمجزومالمُ )ن الّلغوّي مك  التّ  ـّص لنّ توثيق ا ـ )نوع الوصف، الّتشبيه( هُ وُمؤّشراتُ  وصفُ ال: األهداف
          .وضبط الكلمات(

 حليلفي الفهم والتّ 

      عالمة لكلّ إجابة( )ربعوّثِق النصَّ َتوثيًقا وافًيا.  -1

لنص خضع للتعديلأماَم الَمْوقِد        اسم الكاتب: ميخائيل نعيمة     المصدر: البيادر        بتصّرف: أي أّن ا العنوان:
  

      )نصف عالمة لكلّ إجابة( حيحة:الصَّ  اإلجابةِ  حول دائرةً  عْ ضَ ـ  2

 .وصفيّ مط الالنَّ ـ  حواريّ مط الالنَّ ـ  برهانيّ مط الالنَّ  :صّ النّ  على نَ مَ يْ هَ ـ  أ

 غائب.ال م ـ ضميرُ تكلّ المُ  ب ـ ضميرُ خاطَ المُ  هو: ضميرُ  سابعةال على الفقرةِ  سيطرُ المُ  ميرُ الضّ ـ  ب

 .َمكتبه ـ بيتهقول ـ الحُ  في: أحدِ  جالس   بُ تاـ الك ج

ُ ـ  3 د   ، ثمَّ لّ حاّسةكُ  ن  ع   د واحد  شاه   معَ  هِ صفِ في وَ  ما الكاتبُ هُ مَ استخدَ  ني  ت  ن اثن  ي  ت  حاسّ  رْ ذكُ أ دِّ  عَ وْ باالستناد إليهما نَ  ح 

 (صفلنوع الو ونصف عالمة /شاهد نصف عالمة للعالمة لكلّ حاسة  نصف ) الوصف

مع استيّ ح على اني الباردة من شهر كانون الثَّ العاصفة ولتلك الليلة  هفي وصف الكاتباعتمد   شاهدفشاركنا ما  النَّظر والسَّ

 وسمع.

تي الَبْيضاءُ -َرماًدا  -َشراراٍت راقصاتٍ  -الُبروِق  :"َحاسة النَّظر لَمُة  -ِهرَّ   ".الظُّ

مع:"   ."ُمَوْلِولةً  –زائِرًة  -عاِويًة  - صافِرةً  - ُيَزْغِرْدَن  -َفُيَقْهقِْهَن  -َطروبٍ  أَلِسَنُة نارٍ  -  الّرْعدُ حاسة السَّ

إذ اكتفى بنقل مشاهداته وما توارد على استخدام الكاتب للحواس في وصفه يدّل على أنَّ الوصف موضوعّي، خارجّي إنَّ 
 .دون زيادٍة أو نقصان مسامعه
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من  د  واه  ش   اللِ من خِ  الحاالتِ  هذهِ  ن  يِّ ب  ها. دادِ واشتِ  العاصفةِ  رِ طوُّ مع تَ  تْ رَ وَّ طَ تَ ، ة  نفسيّ  ت  حاال بثالث   الكاتبُ  رَّ مَ  ـ 4
 (ذكر الشاهدنصف عالمة لعالمة لكلّ حالة نفسيَّة نصف  ).صّ النّ 

جت الحالة النَّفسيَّة  لدى الكاتب من بداية النَّص حتى آخره . فبعد أن كانت العاصفة تصول وت جول في الخارج أوى تدرَّ
َوقُْلُت في َنْفسي: "َهنيًئا لَِمْن لَُه  ...أََوْيُت إلى فِراشي الكاتب الى فراشه وقد شعر باالمتنان وشكر الرّب ألّن لديه مأوى:"

أّن العاصفة  خّيل إليّ  من الموت:" وم لشّدة خوفهه من النَّ ..." إأّل أّن جنون العاصفة منعَ َمأْوى وفِراش  في ِمثِل َهذا اللّيلِ 
ضعيًفا  فكان الكاتب تخطي ذعره  ًثا حاَولْ وعبلن تهدأ قبل أن تقّوض بيتي من أسسه وتطمرني تحت أنقاضه بالثلج... 

ا. َوَرأيُتني ضَ   صغيًرا أمام عظمة هللا وجبروته :" ا يا هللا".َفرأيُتني َصغيًرا، وَصغيًرا ِجّدً  عيًفا جّدً

 ثلث العالمة على القصور اللغوّي()ُيحسم 

ة للتشبيه، ربع عالمة عالم) ة.الليّ ه الدّ بّيًنا وظيفتَ مُ  هُ أركانَ  د  دِّ ح  وَ ، هُ ستخرجْ . اِ ت شبيه   من النَّصّ  ابعةِ الرّ  فقرةِ في ال دَ رَ وَ ـ  5

 (للوظيفة  عالمةلكلّ ركن و

صاِص  ُه واِبل  ِمَن الرَّ  التشبيه: الَبَرُد كأنَّ

صاص   لبرُد المشبَّه : ا ة الّصوت أداة التَّشبيه: كأنَّ      وجه الّشبه المشبَّه به: وابل  من الرَّ  : قوَّ

صاِص لالمتساقط الَبَرد  أراد الكاتب من خالل هذا التَّشبيه أن ينقل لنا قساوة تلك الليلة  العاصفة الماطرة فشّبه   داللة لبالرَّ

  .ر اصطدامه باألرضفو صدرهاعلى غزارته وقّوة األصوات التي ي

 المأكول والمشروب. حاولْ و من الوقود الكاتبِ  ؤونةُ مَ  تْ دَ فَ نَ  دْ ُمتتالية، وقَ أّياٍم  ثالثةِ  نذُ مُ في الخارج  رُ جِ زمْ تُ  العاصفةُ  -6

 أسطر( 4-3 )جوع.وال ردِ من البَ  موتَ لكي ال يَ  ها الكاتبُ رُ كِ تَ بْ يَ  تي قدْ الّ  لولِ الحُ  ًفا عندَ توقّ مُ  ،صّ للنّ  هايةً نِ  عَ ضَ أن تَ 

 إجابات شخصيَّة شرط ان تكون منطقّية.  (عالمتان ونصف العالمة)

 .(ُيحسم ثلث العالمة عن القصور اللّغويّ )

 (ربع عالمة لكّل كلمة) لزم:ا ما يَ رً غيّ مُ  لِ األوّ  ثالِ المِ  على صورةِ  لْ كمِ ـ أَ   7

 ُت في نفسي.راشي وقُلأنا أويُت إلى فِ 

 وقُلُتما في نفسيكما./ فراشيكما اشكما أويُتما إلى فِرما أنتُ 

 وقُلُتم في أنفسكم./ أفرشتكم أويُتم إلى فِراشكم  مأنتُ 

. /أفرشتكّن أويُتنَّ إلى فِراشكنَّ أنُتّن   وقُلُتّن في أنفسكنَّ

 (ر آخر الكالمميعتبر الضّ مالحظة: ال يُ ناسبة )ركات المُ بالحَ  الكلماتِ  أواخرَ  طْ ضبُ ملة اآلتية واالجُ  كتابةَ  دْ عِ أَ ـ  8

 )عالمتان(

 .ه بالثلجِ أنقاضِ  ني تحتَ ه وتطمرَ بيتي من أسسِ  ضَ تقوّ  أنْ  قبلَ العاصفَة لن تهدأَ  أنَّ  إليَّ  ّيلَ خُ 

م نصف عالمة على كلّ خطأ  ُيحس 
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 (.عالمتان) .صّ النّ في  طّ خَ  هُ تَ حْ ما تَ  بْ ـ أعرِ  9

 )ربع عالمة( أْن: حرف نصب ينصب الفعل المضارع.

وفاعله ضمير مستتر  )نصف عالمة(وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره.بأن فعل مضارع معرب منصوب أصمَّ:  
 )ربع عالمة( فيه وجوًبا تقديره أنا.

 )ربع عالمة(. لَْم: حرف جزم يجزم الفعل المضارع 

وفاعله ضمير   )نصف عالمة( من آخره. وعالمة جزمه حذف حرف العلّةبلم أُْصِغ : فعل مضارع معرب مجزوم  
 )ربع عالمة( مستتر فيه وجوًبا تقديره أنا.

 

 


