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 ( عالمات سبع )    واللغوياتالسؤال األول :  الفهم واالستيعاب والتحليل 

 

 اقرأ النص اآلتي قراءة جيدة ثم أجب عن األسئلة التي تليه :             

 

 ،أن أنزل  أريد ،ع كبير: أرجوكم أوقفوا هذه األرضلست مع تلك الصرخة االنهزامية التي أطلقها واحد من املتعبين ذات وج        

؛ ألنني أؤمن أن األرض بيتنا األوحد الوحيد، وليست حافلة عابرة نطرق شباكها، إذا ما أردنا النزول، في أي وقت 
ً
لست معه أبدا

 .نشاء، وعند أية محطة نريد

 

 بنتائج قمة األمم املتحد      
ً
ة من أجل املناخ التي تجيء إنها أمنا. مهدنا وقبرنا ومعاشنا ودربنا وحلمنا. ولكني اليوم لست متفائال

في نيويورك. فقد تفاقمت كميات ثاني أكسيد الكربون في سمائنا،  74على هامش اجتماعات الجمعية العامة لألمم املتحدة الـ

 .والعالم يغط في غفوته وغفلته، قت رئة العالم )غابات األمازون(وارتفعت مستويات البحر، وماتت الشعاب املرجانية. واحتر 

ن العام لألمم املتحدة قبل القمة دعا قادة العالم بالقدوم إلى نيويورك ومعهم خطط ملموسة وواقعية لتعزيز إسهاماتهم األمي

باملئة في العقد القادم، وإلى انعدامه سنة  45فاق خفض انبعاث الغازات بـ ت، تماشيا مع ا2020نيا بحلول سنة املحددة وط

فهي ستكون مثل قمة  ،واجهة الااهرة املناخية املعقدة، مللبعض الدول قية غير ملزمة كالعادة سينتج عن القمة اتفا  .2050

التي اعتبرتها دول الجنوب بأنها األسوأ في التاريخ، ووصفتها مجموعات دولية أخرى بأنها محرقة على أفران الغاز  2016باريس 

 البرازيلاألوروبية واألمريكية، فيما سترحب بها أوروبا وتتجاهلها الصين، و 
ً
 .ستطعن فيها دول إفريقيا وأمريكا الالتينية وخصوصا

 

أغنياء العالم ينتجون غالبية الكربون الذي سبب رفع حرارة األرض، وهم كعادتهم يتخلون عن واجبهم األخالقي. إنهم لوثوا        

 .ة إلى قمة مناخ تال حبرا على الورقاألرض وخنقوها، ويريدون أن يتنصلوا من تبعيات هذا الوجع البشري. األرض ليست بحاج

بل تحتاج األرض مناخ قمة يسهم في تحرر الضمير اإلنساني من محبسه وقمقمه، إننا لم نعاِن انحباسا حراريا بقدر ما نعاني 

 ضميريا. ألن اإلنسان إن كان بال ضمير، يضر نفسه وبيته. فهل يستطيع العلم املتسارع زراعة ضمير جديد لعامل
ً
   .!نا انحباسا

 

 عالمات(أربع  (      : أوال: ضع دائرة حول رمز اإلجابة الصحيحة فيما يأتي

 

 لنص السابق، هي : ساسية التي يدور حولها االفكرة األ  -1

       وصف الفصول األربعة بدقة متناهية -أ      

  أثر سقوط املطر على الحالة النفسية ب.       

 يف وارتباطه بالطبيعة واإلنسان فصل الخر وصف   -ج        

  ورد الغريب من أشهر  ورود الخريف   -د         

 : " على النّص  الدحنون واألقحوان مثل "  األزهار البرّية السمة الفنّية التي أضافها ذكر بعض  -2

 الغرابة  -د                   الغموض -ج                    الواقعية   -ب                    الخيالية    - أ

 

 " ، هي : في الخريف شتاءات مباغتة مزاجية" الواردة في جملة " مباغتة الكلمة املقاربة في معناها لكلمة "  -3

 انفعالّية  -د                    متضاربة  -ج                       مقصودة  -ب                      فاجئة م - أ

 

 (بنموذج  ) 

 



2 

 

 " : من أحالمي تيبسويطري ما  ي جملة "" ف غائرات كلمة " ضد   -4

ب     - أ
ّ
 تكّسر  -د                  تلّين        -ج           تحّجر -ب                     تصل

 

 (ثالث  عالمات )                           ثانيا : استعْن بالنص مللء الفراغ في كل مما يأتي :

 

. بل حياة ل أن نتجدد فيك ومنك وبك، وأن ال نرى كم جميأيتها األرض األم!،  . "1   
ً
 ".جديدة في الورق األصفر موتا

 ناقش العبارة السابقة، ووضّح رأيك الخاّص بها .         
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 

ه ليس فصل اإلزهار . 2
ّ
، ما القيمة/ العبرة التي يمكن أن توصلها هذه " " ظهور ورد مثل ورد الغريب في فصل الخريف رغم أن

 .لعبارة  للقارئ  ا

 ــ.................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................. 

 اللغويات 

 (تان)عالم                                                        النص :  استخرج من  أوال  :

 _________: ______________ ب. فعال  مضارعا             _______: _______________ اسما ممدودا –أ 

 ______________: _____________اسما موصوالد.             ____:__________________فعال متعّديا    - ج

 (ة)عالم                                                                 أجب عن األسئلة اآلتية : ثانيا:  

 

 ّية :فعل" إلى جملة  الوقت العلماُء يدركون أهمية ل الجملة االسمية اآلتية  "أ. حوّ 

    

                      ............................................................................................................... 

 ) عالمة (ب.  اضبط أواخر  الكلمات املخطوط تحتها في الجمل اآلتية)وضع الحركة اإلعرابية آخر الكلمة(:      

                                            

 .قادمة حياةسترى . 2                                     كريشة متلويةتسقط  . 1
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 ) عالمة (                                         "هو :    القمر خلف عمارة ينامفي جملة " "   يناُم للفعل "  الفاعل ج.  

                                                            ..................................... 

ُر د. الفعل املاض ي الذي ُيصرف من الفعل املضارع " 
ّ
عط

ُ
 عالمة ()                            .........................." هو ....... ت

 

 ) عالمة (    " هو  ...................................                   هو بقايا الكروم وعناقيدها ه. املبتدأ في الجملة االسمية  " 

 

 (عالمتان )                                                                                   أجب عن األسئلة اآلتية :   ثالثا : 

 

 . اختر اإلجابة الصحيحة  فيمايأتي :1

 ................العناكب من أضعف ما ُيبنى               ) بيوة      ، بيوت (أ.  

 ينة  ، أسفينة (ب. إّن .............................. ال تمش ي على اليبس        ) السف

ذين    ، الذين (
ّ
 ج. ذهب ..........................أحّبهم  .                         )الل

 د.  ترجو   ........................ ولم تسلك مسالكها         )  ألنجاة   ، النجاة (

 

  السؤال الثاني :   التعبير الكتابي

 عالمات(4)       

 ( :في  اكتب فقرة
ّ
 املوضوع اآلتي مراعية ) تنايم األفكار، والسالمة اللغوية، وعالمات الترقيم، وحسن الخط

  "    متسامحة مع اآلخرين  " مقابلة اإلساءة باإلحسان 
ً
 واثقة

ً
اِهر شخصية

ُ
 ت
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...............................................................................................................................................................................................................
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 مع أطيب األمنيات


