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 ولي وطـٌن آلْيـُت أاّل أبيعـَهُ 

 وأاّل أرى غيري لُه الّدهر ماِلكا
 

 اقرأ النص التالي، ثمَّ أجب على األسئلة التالية:
وأرَضــــعذنيه هــــ ِ   دتنيَعــــن اارت الذــــي غــــ َّ لخُت أيَّــــااد غــــانْرُل وطنــــي ل نــــا د ا َ ــــُمنــــُ   -1

قُتد وال َتعِدُل كنوُز الد يا ح َّة من ترابهاهد (1)اارُت عليها نَبْ تُ   وع يُرها تنشَّ
 
يد بـيَن أحـِِّّ النـا  كنُت منُ  أيَّاٍا في بلدتي وبيذ -2

إلـــيَّ ِمـــن بـــيِن ال شـــره  ـــاٌ  يًـــ و  بيذـــي فَرحـــا د 
ـــــــــة د وِضـــــــــْيكاٍلد أاـــــــــَن منهـــــــــا ال    ـــــــــةد (2)وَجلَ 

 والًوسيقىد والغناء؟
ٍٍ تشـرُ  الشـًُ    أ ا هناك أعِرُف ِمن وراِء أيِّ ج ـ

ٍَّ حـــ اِلد وعلـــى أيِّ غهـــٍن ِمـــْن هـــ   الشـــ رِ   كـــ
 تِقُف العهافيُره

 
ٍَ أ  انقلِنيد ِمن ن يا إلى ن ياد طائٌر حداديٌّ أجـوفد اـرى لـِلِف ذلك كل  كاَ   -3 ُه ُمنُ  أيَّااد   

ٍُ والنهـاُرد يًَخـرُ  عيند وَي ًُع لِلِف أُذ د ي ذوي ِعنَد  النوُر والظـماد والليـ
ََ ال ـوِّ  (3) ع ـا

 عظيًا  في ج روِتِهد مخيفا  في هداِرِ  َيِيط د ويطيُرد وي ِطئد وي ِرعه
 
منُ  أيَّاٍا ال ت اُل  ف َي مغًور   بهاد وعاِمر   ب كَراهاه وها أ ا اآلَ  )آوي( إلى غرفـٍة َ  ذلك كا -4

ـــرد  لـــارن ٍ  ـــدٍ  عـــاٍل ك ي ـــا  موِحشـــٍةد فـــي فن ـــَا ااعهـــاَد  َتِع  ـــانٌ  وســـريٌر ميطَّ ت ـــذق لِني ِوَس
ا  ًَ ه وك ٍُ ٍُ ومقاِعدد كًا اسذق لْت غيري من     د وعشراِل ال نينهمثِلي ألوَف الًرَّالِ  سذ ذق 

 
ذَعَِّ تذرا ُص في رأِسَي الخياالُل وااعماه إ َّ ج ًي  -5 ًُ وعندما ألقي على ال ريِر َج دَي ال

وحَدُ  هو ال ي سافَر وطار؛ وأمَّا روِحيد وكيا َي و ل َي فم ت اُل كل هـا هنـاكه ونهنـاَكن هـ   
ـــالَي ليظـــة واحـــد  د ال فـــي اليقظـــةد وال فـــي الً ـــىد مـــا ال ت ـــرُل لي ـــراِ  ااول ـــالَي الِف نـــااه ولي

د وَمـا  ٍَّ من أحِّ  أ َ اها! وَما أعًَرها لااحما! لًاذا ا  لْخُت عن أرِضيد وللَّفُت ورائَي ك
؟ هٍ شئُت أ ا ذلك! أا شاَءُ  ِلَي القدر؟!  أحِّ 

 "خواطر ساذج"( –)خليل تقي الدين 
  

                                                 
 مشْيُته دبْبُت:  (1)

 ضّ ةه جلبة:  (2)

 يخذر  ااجواءه يمخر:  (3)
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 أّواًل: األسئلة
 قويم:أسئلة في الفهم والّتحليل والتّ  -أ
 عالمات( 4)   ضع خطًا تحت اإلجابة الّصحيحة في كلٍّّ من البنود اآلتية: -1
 الفّنه –القرية والًدانة  –العنوا  الًناسِّ للّنص: مرار  الغربة  -أ
 مقالةه – ّهة  – وع الّنص: سير  ذاتّية  -َ
 أفعال اامره –اافعال الًضارعة  –هيًن على الّنّص: اافعال الًاضية  -ج
 الّنًط ال رها يه –الّنًط ال رني  –الّنًط الغالِّ في الّنّص: النًط الوحفي  -ن
 

  ( أمام العبارة غير الّصحيحة:×( أمام العبارة الّصحيحة واإلشارة )ضع اإلشارة ) -2
 عالمات( 4)

ٍّ الً افرينه -أ  الّطائر اليدادّي يعني الطائر  الذي تق
 مهدر الّنص هو لليٍ تقّي الّدانه -َ
 ال تعذ ر الهور  من اليواشيه -ج
 الراوي له نور رئي ّي في ه ا الّنّصه -ن
 
  :على صورة المثال األول أربط التعبير من العمود األّول بما يناسبه في العمود الثاني -3

 عالمات( 3)
ه ● ● ا  لخت عن أرضي -أ ٍَّ من ييِّ   وللَّف وراء  ك
ٍَّ  ● ● ا  لخ عن أرضه -َ ه وللفت ورائي ك  من أحِّ 
ٍَّ من يي  نه ● ● ا  لخوا عن أرضها -ج  وللفن وراءهنَّ ك
ٍَّ من ييّ و ه ● ● ا  لخن عن أرضهنَّ  -ن  وللفوا وراءها ك
 عالمات( 3)   أعّد ترتيب الكلمات في كّل مجموعةٍّ ترتيبًا صحيحًا: -4
 ح َّة ه –تعدل  –ترابها  –من  –كنوز  –الّد يا  –ال  -أ
 موحشةه –لارن   –إلى  –غرفة  –آوي  –أ ا  –اآل   –ها  -َ
ٍَّ  –ورائي  –عن  –أرضي  –لًاذا  –ا  لخت  -ج  من؟ –ولّلفت  -أحِّ   –ك
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 (:4 – 3 – 2 – 1رّتب األحداث اآلتية بحسب تسلسلها في الّنّص مستخدمًا األرقام ) -5
 )عالمتـان(          
  قلني طائر حدادّي من ن يا إلى ن ياه 
 اا غانرل وطني ل نا همن  أي 
 ها أ ا اآل  ت ذق لني وسان  وسرير ومقاعده 
 عندما ألقي على الّ رير ج دي الًذعِّ تذرا ص في رأسي الخياالله 

 
 عالمات( 4)  هقّطع بيت الشعر الوارد تحت الصورة وأذكر تفعيالته وبحره -6
 
 ه من اإلعراب أعرب من المقطع الرابع ما تحته خّط وأذكر محّل ما بين قوسين -7

 عالمات( 4)
 
التـي غـتَّتني وأرضـعتني"  أرضـي عـن وردت اإلستعارة اآلتية فـي الفقـرة األولـى: "انسـلخت -8

 عالمات( 3)       هاشرحها مبّينًا وظيفتها
 
 عالمات( 3)  هالفقرة الثالثة غنية بالّطباقات. أوضح دورها في أداء المعنى -9
 
 عالمات( 3)  هة الواردة في الفقرة األخيرة من الّنّص بيِّن داللة الجمل اإلنشائيّ  -11
 
قال الكاتب: "إنَّ جسـمي وحـده هـو الـتف سـافر أّمـا روحـي وكيـاني وقلبـي فـال تـ ال كّلهـا  -11

 عالمات( 4)   ههناك". اشرح المقصود من هتا القول مبّينًا موقفك
 
 عالمات( 3) هللّسفر فوائد ومضار. حّدثنا عن فوائده بما ال ي يد عن ثالثة أسطر -12
 
 عالمة( 21)       ثانيًا: في التعبير الكتابي: -ب

 ًــت برحلــٍة أتاحــت لــك إكذشــاف منطقــٍة أيريــة أو ط يعّيــٍة جداــد ه ارِو أحــدا   الموضــو :
 ه   الرحلة م ذخدما  في ذلك الّنًطين الّ رني والوحفيه
 أجوبة مقرتحة

 
 في القراءة والّتحليل: -أ

 العنوا  الًناسِّ للّنص: مرار  الغربةه -1
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  وع الّنّص: سير  ذاتّيةه 
 هيًن على الّنّص: اافعال الًاضيةه 
 الّنًط الغالِّ في الّنّص: الّنًط الّ رنيه 

 
   -أ -2

 َ- × 
 × -ج 
   -ن 

 
ٍَّ من ييِّّ  ←  ا  لخ عن أرضه -3  هوللَّف وراء  ك

ٍّ من ييّ و ه ← ا  لخوا عن أرضها   ولّلفوا وراءها ك
ٍَّ من يي  نه ← ا  لخن عن أرضهنَّ    وللفن وراءهنَّ ك

 
 كنوز الّد يا ال تعدل حّ ة  من ترابهاه -أ-4

 ها أ ا اآل  آوي إلى غرفٍة لارنٍ  موحشةه -َ
؟ -ج ٍَّ من أحِّ   لًاذا ا  لخت عن أرضي ولّلفت ورائي ك
 
 د غانرل وطني ل نا همن  أيااٍ  -5

  قلني طائر حدادي من ن يا إلى ن ياه 
 ها أ ا اآل  ت ذق لني وسان  وسرير ومقاعده 
 عندما ألقي على الّ رير ج دي الًذعِّ تذرا ص في رأسي الخياالله 

 
 وأاّل أرى غيري له الّدهِر مالكا  عـهُ ـولي وطـٌن آليـُت أاّل أبي -6

 ر مالكاـأَرى غيري لهْدَنهَ   وأْلم   وـأبيَعه أْلم  تُ ـولي و طُنْن َأْاليْ  
 //○ / //○ /○/○ //○/○ //○//○  //○/○ //○ /○/○  //○/○ //○//○ 

 فعولن   مفاعيلن    فعولن  مفاعلن  مفاعيلن   فعولن   مفاعلنفعوُل    
ا ه ا ال يت على وز  ال ير الّطويٍه   ُ ظِّ

 ع ل ر للً ذدأ )أ ا(هآوي: جًلة فعلية وا عة في ميٍ رف -7
 لارنٍ :  عت للًنعول )غرفٍة( م رور وعممة جر  الك ر لفظا ه 
 تع ا : حال منهَو وعممة  ه ه الفذح لفظا ه 
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ًّة الظـــاهر  علـــى آلـــر  وفاعلـــه   سذ ـــذق ٍ: فعـــٍ مضـــارع معـــَر مرفـــوع وعممـــة رفعـــه الضـــ
 ضًير م ذذر فيه جوازا  تقدار  )هي(ه

 
يرا  ما أكلت من ليراتها وارتويت من مياهها الع لـةد وغـّورل فـي أي ه رل أرضي الذي كث -8

ٍِّ مكا  فيها فعشقذها وحارل ج ءا  منيه  ك
 ه   اإلسذعار  بينت مدى تعّلق الكاتِّ لِرضه وكثر  عشقه لهاه 

 
والليـــٍ والنهـــارد ييـــّط  دكثـــرل الط ا ـــال فـــي الًقطـــع الثالـــل: ي ـــذوي عنـــد  النـــور والّظـــما -9

وي ــرعه هــ   الط ا ــال أوضــيت الًعنــى فــِاهرل أ َّ الطــائر  ت ــافر نو  ويطيــرد وي طــئ 
ٍٍ أو  هار ونو  أ  او   ها زما  أو مكا هفأ  تهذا للي

 
 ال ًٍ اإل شائّية الوارن  في الفقر  االير  تدّل على  دا الكاتِّ على مغانرته وطنهه -11
 

 إجالة حّر  شرط أ  تكو  ممئًة للًو فه -12 -11
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 س العالماتجدول قيا
 

 المجمو  العالمة المعايير الّسؤال
 4 ( عممة لكٍ إجالة1) وضع لّطا  تيت اإلجالة الهييية 1
 4 ( عممة لكٍ إجالة1) وضع إشار  ممئًة 2
 3 ( عممة لكٍ جًلة1) ربط لًا اناسِّ 3
ٍّ م ًوعة 4  3 ( عممة لكٍ جًلة1) أعان ترتيِّ الكلًال لك
 2 ( عممة لكٍ جًلة½) ت ل لهارّتِّ ااحدا  لي ِّ  5
 كذِّ ال يت كذالة عروضّية 6

  ّطعه
 ذكر تفعيمته
ًّى لير   س

1 
1 
1 
1 

4 

 أعَر الًفرنال 7
 أعَر ال ًلة

 ( عممة لكٍ مفرن 1)
 ( عممة11)

4 

 شرل اإلسذعار  8
 بّين وايفذها

½1 
½1 

3 

 3 3 أوضح نور الط ا ال 9
 3 3 ائّيةشبيَّن ناللة ال ًٍ اإل  11
 شرل الًقهون 11

 بّين مو فه
2 
2 

4 

 3 3 تيّد  عن فوائد ال فر 12
   في التعبير الكتابي: 
 أ شِ الًذعّلا موضوعا  والذ ا: 1

 مكا  وزما  ومناس ة الّرحلةه -
وحــــف اامكنــــة الط يعيــــة أو اايريــــة الذــــي زارهــــا  -

 م ذخدما  اليواّ ه
 أ هى موضوعه لخاتًة مناس ةه -

 
2 
6 
 
2 

9 
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ّاـــــــف الًكذ ـــــــ ال الهـــــــرفّية والنيوّيـــــــة وال مغّيـــــــة و  2
 واإلممئّية توايفا  سليًا ه

 ض ط  واعد الهرف والنيو واإلممءه -
 إسذخدا أنوال الربط إسذخداما  حيييا ه -
 وضع عممال الو ف في الًواضع الًناس ةه -
 إسذخدا الّهور ال يا ّية والًيّ نال ال ديعّيةه -

 
 
2 
1 
1 
2 
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 2 2 والفرار الذًاا  3
 أح ن العرت والذقديا  

 وضع عنوا  لًوضوعه
2 
1 2 

1 

 61 المجمو 
 
 

 
 
 


