اختبار  15 :2كانون الثاني 2020
الصفّ  :األساسيّ ّ
الثامن
ال ُمدّة 50 :دقيقة

ثانويّة راهبات القلبين األقدسين
عين نجم

اللّغة العربيّة وآدابُها ()1

سس التقييم
معايير اإلجابة وأ ُ ُ
وصف و ُمؤ ّ
ي (ال ُمضارع المنصوب والمجزوم
األهداف :ال
ص ـ ال ّتمكن ال ّلغو ّ
شرا ُت ُه (نوع الوصف ،ال ّتشبيه) ـ توثيق ال ّن ّ
ُ
وضبط الكلمات).
في الفهم وال ّتحليل
ّ -1
وث ِق النصَّ َتوثي ًقا وافيًا( .ربع عالمة لكل ّ إجابة)
العنوان :أما َم ال َم ْوقِد

اسم الكاتب :ميخائيل نعيمة

المصدر :البيادر

بتصرّ ف :أي أنّ النص خضع للتعديل

صحيحة( :نصف عالمة لكل ّ إجابة)
ضعْ دائر ًة حول اإلجاب ِة ال َّ
2ـ َ
أ

ـ َه ْي َم َن على ال ّنصّ  :ال َّنمط البرهانيّ ـ ال َّنمط الحواريّ ـ ال َّنمط الوصفيّ .

ضمي ُر ال ُمسيطرُ على الفقر ِة السابعة هو :ضمي ُر ال ُم َ
خاطب ـ ضمي ُر ال ُمتكلّم ـ ضمي ُر الغائب.
ب ـ ال ّ
ج ـ الكاتبُ جالس في :أح ِد ال ُحقول ـ َمكتبه ـ بيته.
حاسة ،ث َّم حدِّ د باالستناد إليهما َن ْو َع
 3ـ أ ُذ ُكرْ
حاستين اثنتين استخدَ َم ُهما الكاتبُ في َوصفِ ِه َ
ّ
ّ
مع شاهد واحد عن ُكلّ
الوصف (نصف عالمة لكل ّ حاسة نصف عالمة للشاهد  /ونصف عالمة لنوع الوصف)
اعتمد الكاتب في وصفه لتلك الليلة العاصفة والباردة من شهر كانون َّ
الثاني على حاستيّ ال َّنظر والسَّمع فشاركنا ما شاهد
وسمع.
مادا -هِرَّ تي ال َبيْضا ُءُّ -
تَ -ر ً
ت راقصا ٍ
ُروق َ -شرارا ٍ
الظل َم ُة ".
حاسة ال َّنظر َ":الب ِ
ية  -زائِر ًة – م َُو ْل ِو ً
عاو ً
نار َطرو ٍ
لة".
حاسة السَّمع ":الرّ عْ ُد  -أَلسِ َن ُة ٍ
بَ -ف ُي َق ْهقِه َْن  -ي َُز ْغ ِر ْد َن  -صافِر ًة ِ -
إنَّ استخدام الكاتب للحواس في وصفه يد ّل على أنَّ الوصف موضوعيّ  ،خارجيّ إذ اكتفى بنقل مشاهداته وما توارد على
مسامعه دون زياد ٍة أو نقصان.
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 4ـ َمرَّ الكاتبُ بثالث حاالت نفس ّيةَ ،ت َطوَّ َر ْ
الل شواهد من
ت من ِ
ت مع َتطوُّ ِر العاصف ِة واشتِدا ِدها .ب ِّين هذ ِه الحاال ِ
خ ِ
ال ّنصّ  (.نصف عالمة لكل ّ حالة نفس َّية نصف عالمة لذكر الشاهد)
تدرَّ جت الحالة ال َّنفسيَّة لدى الكاتب من بداية ال َّنص حتى آخره  .فبعد أن كانت العاصفة تصول وتجول في الخارج أوى
ْت إلى فِراشيَ ...وقُ ْل ُ
الكاتب الى فراشه وقد شعر باالمتنان وشكر الربّ ألنّ لديه مأوى ":أَ َوي ُ
ت في َن ْفسيَ " :هني ًئا لِ َمنْ لَ ُه
منعه من ال َّنوم لشدّة خوفه من الموت ":خيّل إليّ أنّ العاصفة
يلّ "...إأل أنّ جنون العاصفة َ
ِثل َهذا اللّ ِ
َمأْوى وفِراش في م ِ
حاو ْل الكاتب تخطي ذعره فكان ضعي ًفا
لن تهدأ قبل أن تقوّ ض بيتي من أسسه وتطمرني تحت أنقاضه بالثلج ...وعب ًثا َ
ضعي ًفا ج ًّدا يا هللا".
ج ًّداَ .و َرأي ُتني َ
صغيرً اَ ،
صغيرً ا أمام عظمة هللا وجبروته َ ":فرأي ُتني َ
وصغيرً ا ِ
اللغوي)
( ُيحسم ثلث العالمة على القصور
ّ
 5ـ َو َردَ في الفقر ِة الرّ ابع ِة من ال َّنصّ تشبيهِ .استخرجْ ُهَ ،وحدِّ د أركا َن ُه ُمب ّي ًنا وظيف َته ال ّدالل ّية( .عالمة للتشبيه ،ربع عالمة
لكل ّ ركن وعالمة للوظيفة )
صاص
وابل م َِن الرَّ
ِ
التشبيه :ال َب َر ُد كأ َّن ُه ِ
المشبَّه  :البر ُد

المشبَّه به :وابل من الرَّ صاص أداة ال َّتشبيه :كأنَّ

وجه ال ّشبه :قوَّ ة الصّوت

صاص للداللة
أراد الكاتب من خالل هذا ال َّتشبيه أن ينقل لنا قساوة تلك الليلة العاصفة الماطرة فشبّه ال َب َرد المتساقط بالرَّ
ِ
على غزارته وقوّ ة األصوات التي يصدرها فور اصطدامه باألرض.
ُ
ت َم ُ
ُ
ّام مُتتالية ،و َق ْد َن َفدَ ْ
ب من الوقود والمأكول والمشروب .حاو ْل
-6
ؤونة الكات ِ
العاصفة ُتز ْم ِج ُر في الخارج ُمنذ ثالث ِة أي ٍ
ض َع نِ ً
لول الّتي ْقد َي ْب َت ِك ُرها الكاتبُ لكي ال َي َ
موت من ال َبر ِد والجوع 4-3 (.أسطر)
أن َت َ
هاية لل ّنصّ ُ ،متوقّ ًفا عندَ ال ُح ِ
(عالمتان ونصف العالمة) إجابات شخصيَّة شرط ان تكون منطقيّة.
غوي).
( ُيحسم ثلث العالمة عن القصور اللّ ّ
ثال األوّ ِل ُمغ ّيرً ا ما َيلزم( :ربع عالمة لك ّل كلمة)
 7ـ أَك ِم ْل على صور ِة ال ِم ِ
أويت إلى فِراشي وقُل ُ
ُ
ت في نفسي.
أنا
أن ُتما أوي ُتما إلى فِراشكما  /فراشيكما وقُل ُتما في نفسيكما.
أن ُتم أوي ُتم إلى فِراشكم  /أفرشتكم وقُل ُتم في أنفسكم.
أن ُتنّ أوي ُتنَّ إلى فِراشكنَّ /أفرشتكنّ وقُل ُتنّ في أنفسكنَّ .
ضمير آخر الكالم)
 8ـ أَعِ ْد كتاب َة ال ُجملة اآلتية واض ُب ْط
أواخر الكلما ِ
ت َ
َ
بالحركات ال ُمناسبة (مالحظة :ال يُعتبر ال ّ
(عالمتان)
َ
بالثلج.
تحت أنقاضِ ه
وتطمرني
ض بيتي من أسسِ ه
َ
ُخ ّي َل إليَّ أنَّ العاصف َة لن تهدأَ قب َل أنْ تقوّ َ
ِ
ُيحسم نصف عالمة على كل ّ خطأ
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أعربْ ما َتحْ َت ُه َخ ّط في ال ّنصّ  (.عالمتان).
9ـ ِ
أنْ  :حرف نصب ينصب الفعل المضارع( .ربع عالمة)
أص َّم :فعل مضارع معرب منصوب بأن وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره(.نصف عالمة) وفاعله ضمير مستتر
فيه وجوبًا تقديره أنا( .ربع عالمة)
لَ ْم :حرف جزم يجزم الفعل المضارع( .ربع عالمة)
أُصْ ِغ  :فعل مضارع معرب مجزوم بلم وعالمة جزمه حذف حرف العلّة من آخره( .نصف عالمة) وفاعله ضمير
مستتر فيه وجوبًا تقديره أنا( .ربع عالمة)
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