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 2222شباط  22: 2اختبار       لقلبين األقدسينثانويّة راهبات ا

 امنالصّف: األساسّي الثّ         عين نجم

 دقيقة 57الُمدّة:           

 (2اللّغة العربيّة وآدابُها )

 معايير اإلجابة وأُُسس التقييم

 ـ ا ـ المضارعظائفهوو ةالفنّيّ  الصورالحقل المعجمّي ووظيفته ـ األهداف: وصف األشخاص والطبائع ـ 

 وإعراب.لغوّي المفعول به ـ ضبط 

 في الفهم والتحليل:

 )كّل إجابة نصف عالمة(من الخيارات اآلتية:  حيحة  الص   اإلجابة   ختر  ا  ـ 1

ل دٌ وحيدٌ أ. ألبي راجي:   أوالد   ـ ثالثةُ  اثنان   لدان  ـ و   و 

 .الماضيضارع ـ األمر ـ : المُ صيغة  هي ب   الثالثة   قرة  على الف   سيطرةُ المُ  األفعالُ ب . 

 .م  د  رة الق  ـ كُ  در  الن  ـ   رة السلّة  : كُ ة  عب  بُّ أبو راجي لُ ح  ج . يُ 

 .صفيُّ والو   رديُّ السّ ـ  واإليعازيُّ  صفيُّ ـ الو   فسيريُّ والت   رهانيُّ هما: البُ  صّ على النّ  سيطران  المُ  طان  م  النّ د . 

 ـ ابنه وهو يموت ـ ابنه وهو قابع في المستشفى. ابنه وهو يسافري: خيال أبي راجفي ه ـ الصورة الراسخة 

 .ا بأسلوبك الخاصّ مثم أوضحه ،ألبي راجي ة  النفسيّ  الحالة   انبيّنتُ  صفتين الثانية   قرة  من الف   ستنتج  ـ ا   2

 كل صفة نصف عالمة وتوضيحها نصف عالمة. .(عالمتان)

 :مافي الفقرة الثانية ه تانة ألبي راجي والواردالحالة النفسيّ  انتُبيّن  الصفتان اللّتان

.على الطرّ  عاد إلى البيت المهجور وتمدّد ـ الشعور بالوحدة:  احة وبقي هناك طويالا

ه كان نعدم العزيمة: أصابعه ماتت فيها العزيمة أثناء رميه الحجارة خالل لعبة النرد، كما أنّ خائر القوى ومُ ـ 

 يراها بشكل جيّد. ن والينظر إلى األشياء بتمعُّ 

 عائداا من السفر. الوحيد   هُ رى ابن  ي   إلى الباب علّهُ  رُ ة وينظُ ض في كل مرّ مهموم وخائب: كان يركُ  ـ

عناصر  تُشّكُل الحقل  الُمعجمي  للفراغ، ثُم  ب يّ ن  وظيفة  هذا الحقل   ثالثةـ ا ستخرج  من الف قرة  الثالثة  من النّص  3

 نفسيّة  لـ "أبو راجي". )عالمتان ونصف(في تصوير الحالة  ال

 )كل عنصر نصف عالمة( البرودة، بالط الهّم، آالم صدره.العناصر التي تشكل الحقل المعجمّي للفراغ هي: 

الذي سيطرت عليه مشاعر الحزن بعد وفاة زوجته،  ،لقد بيّن هذا الحقل الحالة النفسيّة ألبي راجي الوظيفة:

 )عالمة( وحدته.في وحيد ليس لديه من يؤانسه كئيب، فهو مهزوم منكسر، خائب، 

ابعة   فقرة  في ال ت  د  ر  و   ـ 4  ."هُ ت  بكي خسار  ي   هزوم  الم   ندّي  كالجُ  لس  ج  ف  " هذه الصورة: الر 
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 ( عالمتان ونصف)ها. وظيفت   ن  يّ  ب  ها، و  وأركان  الصورة   هذه   نوع   حدّد  

 )نصف عالمة(الصورة الواردة في الفقرة الرابعة هي تشبيه. 

أداة الجندي،  المشبه به:، والعائد ألبي راجي ير المستتر في فعل جلس  مضال المشبه:أركانه األربعة هي: 

 )كل ركن ربع( الخسارة، الهزيمة. وجه الشبه:الكاف، التشبيه: 

ضّ ن يُ أب تأراد الكا الوظيفة: شعور العجز لدى أبي راجي الذي خانته الذاكرة بسبب الهّم  ح في هذا التشبيهو 

 )عالمة( مهزوم خسر معركته في الحرب. جنديّ مثل فبدا  ،الحزنو

 ملة اآلتية:نطلقاا من الجُ كمل مُ ـ أ   5

ل   م   كما كان يرسُمهُ  ابن ه  أن ي رُسم  وجه   حاو   . )عالمتان(ُكّل  ي و 

 )عالمة( أرسمه كّل يوم.حاول ُت أن أرسم  وجه ابني كما كنُت 

لوا أن يرسموا وجوه أبنائهم كما كانوا يفعلون كّل يوم.  )عالمة( حاو 

 )عالمة(ـ بكى أبو راجي في الفقرة األخيرة. ما سبب بكائه؟  2

له بالمنديل عند سفره في تلك الصبيحة  ر وجه ابنه راجي يوم لّوح  ه تذكّ بكى أبو راجي في الفقرة األخيرة ألنّ 

 .الباردة

أظهر لنا هذا النّص أثرا سلبياا من آثار الغربة على األهل، أذكر أنت أثرين للغربة على المغترب بشكل   -5

ا سلبيًّا وآخر إيجابيًّا.  )عالمتان( عاّم: أثرا

 حسم ثلث العالمة على القصور اللّغوّي()ي   إجابة شخصيّة شرط أن تكون معلّلة.

  

رفقةِ  8 َوِر الفنّيّة. )عالمتان( ـ  علّْق على الّصورةِ الم   بالنّّص بثالثِة أسط ٍر م ستخِدًما َعدًدا من الصُّ
 حسم ثلث العالمة على القصور اللّغوّي(إجابة حّرة شخصيّة شرط أن تكون معلّلة )ي  

 
 )عالمتان( في العبارة اآلتية: الكلمات   ط أواخر  ضبُ ـ أُ   9

 يحسم نصف عالمة عن كّل خطأ.

 ".د  رالنّ  عبة  في لُ  هُ ل  از  نيل   اهُ أبو الياس وتحدّ  هُ باب   ق  ى طر  ، حتّ هناك   ظل  و   ،هُ ذاء  ح   ع  ل  خ  ف   هجور  لم  ا يت  بإلى ال عاد  " 

 . في النّصّ  حته خطّ ما ت   عرب  أ   ـ  12

 )نصف عالمة( تبدُ: فعل مضارع معرب مجزوم بـ"لم" وعالمة جزمه حذف حرف العلّة من آخره.

)نصف ول فعل الشرط والثاني جوابه مبني على السكون في محل رفع مبتدأ.يجزم فعلين األ من: اسم شرط

 عالمة(

يفقد: فعل مضارع مجزوم بـ من ألنه فعل الشرط وعالمة جزمه السكون الظاهر على آخره وفاعله ضمير 

ا تقديره هو.  )نصف عالمة( مستتر فيه جوازا
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ا ر وفاعله ضمير مُ ى األلف للتعذّ رة علة المقدّ يراها: فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمّ  ستتر فيه جوازا

 )نصف عالمة( نصب مفعول به. في محلّ  صل مبنيّ تقديره هو والهاء ضمير متّ 

 


