
 امتحان العالمة الواقية في اللغة العربية نموذج اجابات

 2022/  موعد شتاء    20181نموذج األدب 

 

 

 وص األدبيّة. النصالمجموعة األولى: 

  :  ابن زريق "ال تعذليهمن قصيدة "

 

 على الطالب أن يبين موقف الشاعر من العتاب الموجه اليه: لن يسمع العتاب ، النصح يضّر بالمالم . ( أ

 

 درجة ( 18اذا أجاب الطالب اجابة كاملة بلغته يحصل على عالمة كاملة ) 

شريطة أن تكون االجابة ( درجة  13% من عالمة السؤال ) 70ى أجاب الطالب بشكل حرفي يحصل علاذا 

 صحيحة

شريطة أن تكون االجابة درجات(  7% من عالمة السؤال )40يحصل علىباللغة العامية  باذا اجاب الطال

 صحيحة.

 

 

 

 

على الطالب أن يبين اثنين من مبرراته لهذا الموقف، مثل : الرفق أفضل ، ألنه موجع القلب، يكفيه ما به من  ( ب

 آالم.

 درجات (  9لكل مبرر ) درجة (  18) على عالمة السؤال  اذا أجاب الطالب اجابة صحيحة يحصل

 درجات (  7% من عالمة السؤال ) 40اذا أجاب باللغة العاميّة يحصل على 

 

 

 

 

ألسلوب التجريد، مثل : في البيت األّول: ال تعذليه فهو يتوّجه الى المخاطبة  ج( على الطالب أن يعيّن مثاال واحدا

 ويطلب منها أاّل تلومه لكنّه يتكلّم بصيغة الغائب. كذلك األمر في البيت الثّاني وبقيّة النّص.

 درجات(  7) على عالمة السؤال اذا أجاب الطالب اجابة صحيحة يحصل

 

 

 

     عن شخص آخر،  د( على الطالب أن يبيّن غرضا واحدا الستخدام اسلوب التجريد: مثل: االيهام بأن الشاعر يتحّدث     

اظهار قدرة الشاعر وبراعته في البدء في القصيدة، اتخذ من التجريد غطاء ليعطي لنفسه مجاال للتعبير دون الشعور بشيء 

 من الحرج .

 درجات 7) على عالمة السؤال اذا أجاب الطالب اجابة صحيحة يحصل         

 



 : لمتنبيل" بم التعلل من قصيدة "

يت األول حالة أ(على الطالب أن يذكر الحالتين الشعوريتين المتناقضتين اللتين وردتا في البيتين األول والثاني: في الب

 االكتئاب واليأس والحزن الشديد، أما في البيت الثاني: الحديث عن الطموح العالي والرغبة في تحقيق االمنيات.

 درجات ( 9لكل حالة ) درجة ( 18يحصل على عالمة كاملة ) اذا أجاب الطالب اجابة كاملة 

 

 

 

 

 على الطالب أن يشرح الحالتين بلغته .ب(

 درجة ( 18اذا أجاب الطالب اجابة كاملة بلغته يحصل على عالمة كاملة ) 

شريطة أن تكون االجابة درجات(  7% من عالمة السؤال )40يحصل علىباللغة العامية  باذا اجاب الطال

 صحيحة.

 

 

 

ه: في البيت ج(على الطالب أن يعيّن اثنين من المواضع التي استخدم الشاعر فيها اسلوب التفسير والتعليل، ويشرحهما بلغت

 األول حيث جاء اسلوب التفسير ليخدم االستفهام . في البيت الرابع جاء اسلوب التعليل ليفسر البيت السابق.

االمثلة على اسلوب التعليل والتفسير التي جاءت في االبيات الرابع والخامس والتاسع لتخدم الحكمة التي وردت في البيت 

 الثالث.

 درجة ( 3.5درجة( ، ولشرحهما ) 3.5للمثالين ) درجات( 7) على عالمة السؤال اذا أجاب الطالب اجابة صحيحة يحصل

 

 

 

من أغراض استخدام هذا االسلوب: التوضيح والتّعّمق، الشموليّة، توسيع المعنى من خالل  على الطلب أن يبين اثنيند(

 وضعه في صورة أعم ، تقديم أمثلة ، التأثير في المتلقي واقناعه.

 درجة (  3.5لكل غرض ) درجات( 7) على عالمة السؤال اذا أجاب الطالب اجابة صحيحة يحصل

 

 

 

 

 



 : " حافظ ابراهيم سورية ومصرمن قصيدة "

لكسب سببين مختلفين للهجرة عن الوطن ، مثل : طلب العلم ، رغبة في التقدم والرقي، ا يعيّنعلى الطالب أن  ( أ

 ( 3.4.5.6) األبيات وطلب الرزق .

 درجات (  9لكل موضع ) درجة ( 18يحصل على عالمة كاملة ) اذا أجاب الطالب اجابة كاملة 

 

 

 على الطالب أن يبين بلغته الدافع في كل موضع . ( ب

 درجات ( 9) دافعلكل  درجة ( 18يحصل على عالمة كاملة ) بلغته  اذا أجاب الطالب اجابة كاملة 

شريطة أن تكون االجابة درجات(  7% من عالمة السؤال )40يحصل علىباللغة العامية  باذا اجاب الطال

 صحيحة.

 

ب ، الى كم جادتك عاطرة ، كم حيّاك منسكأنفاس مسعّرة،  على الطالب أن يبين مثالين لألوصاف الحسيّة، مثل: ج(

 المجرة ركبا صاعدا ركبوا، يدي تصافحكم....

 درجة ( 3.5) مثال لكل  درجات( 7) على عالمة السؤال اذا أجاب الطالب اجابة صحيحة يحصل

 

 البصر، الشم ، اللمس د( على الطالب أن يبين الميزة االسلوبية لكل وصف مثل :     

 . ، المبالغة ، الشرط ...التأنيس الكناية ، االستعارة ،         

 درجة ( 3.5)  ميزةلكل  درجات( 7) على عالمة السؤال اذا أجاب الطالب اجابة صحيحة يحصل     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 المجموعة الثّانية: القصص القصيرة والمسرحيّة.

 سعيد حورانيّة " أخي رفيق ". من قّصة 4

 

 ند سماعه لخبر وفاة أخيه رفيقأ(على الّطالب أن يعيّن من النص مثالين يعكسان المشاعر المتناقضة التي انتابت الراوي ع

مثل: شعور الراوي بقلبه ينبض ويدق، ووجهه يصفّر، وركبتاه ترجفان ، ومن جهة أخرة شهوره بالسرور الخفي ونوع 

 من الّزهو لنظرات الناس له.

 درجات ( 9) مثاللكل  درجة ( 18يحصل على عالمة كاملة ) اذا أجاب الطالب اجابة كاملة 

 

 

ن جهة على الطالب أن يبيّن كيف يظهر أثر التناقض في مشاعر الّراوي على سلوكه: من جهة كان سلوكه مرتبكا، ومب(

 شهر بالفخر واألهمية وجذب اهتمام اآلخرين له.

 درجة ( 18يحصل على عالمة كاملة ) اذا أجاب الطالب اجابة كاملة 

 

 

ج(على الطالب أن يوضح التّنّوع في المستويات اللغوية: استعمال كلمات وتعابير من اللغة الفصحى ذات المستوى العالي 

 ، مثل: أثار فّي االرتباك المشوب بالزهّو....، أمسكه من تالبيبه.

شتركة بين الفصحى والعاميّة، أما المستوى الثالث: لغته بسيطة ويوميّة وتعكس ومن جهة أخرى استعمال كلمات بسيطة م

 مستوى طفل ال يتجاوز العاشرة، مثل: أخي مات، اختنق ، في بركة العرقسوس، وهللا مات ، دّق قلبي واصفّر وجهي.

 درجات( 7) على عالمة السؤال اذا أجاب الطالب اجابة صحيحة يحصل

 

 

لفصحى والعامية لاليهام د(على الطالب أن يبين غرضا واحدا لهذا التنوع: مثل: استخدام الكلمات المشتركة بين ا

بمصداقية مشاعر الراوي .استخدام الكلمات الصعبة من اللغة الفصحى الضفاء جمالية على النص. البراز مقدرة الكاتب 

 اللغوية. مالءمة الكالم للشخصيات.

 درجات( 7) على عالمة السؤال اذا أجاب الطالب اجابة صحيحة يحصل

 

 

 

 

 

 



 

 من قصة " النخلة المائلة" محمد علي طه

فولة مثل: رقص وغناء األطفال حول مبروكة، الرسائل التي أ(على الطالب أن يبيّن بلغته اثنتين من صور ذكريات الطّ 

كتبها لفاطمة ووضعها في جذع مبروكة. صورة فاطمة اليانعة الخضراء، صوت مبروكة، تذكره لوالده الذي مات وهو 

 يحكي عن مبروكة.

 

 درجات ( 9) صورة لكل  درجة ( 18يحصل على عالمة كاملة ) بلغته  اذا أجاب الطالب اجابة كاملة

شريطة أن تكون االجابة ( درجة  13% من عالمة السؤال ) 70ى أجاب الطالب بشكل حرفي يحصل علاذا 

 صحيحة

شريطة أن تكون االجابة درجات(  7% من عالمة السؤال )40يحصل علىباللغة العامية  باذا اجاب الطال

 صحيحة.

 

 

لفرح الذي اعترى الراوي على الطالب أن يبين بلغته كيف تعامل الّراوي مع هاتين الصورتين : مثل الشوق والحنين واب(

وخاصة أنه لم يجد منها سوى مبروكة . هذه المشاعر ممزوجة بااللم والحسرة الحزن على ما  عند زيارته آلثار بالده

 .تذكره لحبيبته فاطمة والمصير المأساوي الذي آلت اليه أصاب النخلة والوطن والناس.

 

 درجات ( 9) صورة لكل  درجة ( 18يحصل على عالمة كاملة ) بلغته  اذا أجاب الطالب اجابة كاملة

شريطة أن تكون االجابة درجات(  7% من عالمة السؤال )40يحصل علىباللغة العامية  باذا اجاب الطال

 صحيحة.

 

 

 

 

 

 

اليك يا مبروكة، يا  مثل: أعود ثّم يبين عنصر التشخيص في كل منهما على الطالب أن يعيّن موضعين للتشخيص،ج(

 ا من حافظت على العهد، أتذكرينني.....عشيرة الطفولة، ي

        (3.5، للشرح ) درجة ( 3.5) للمثالين درجات( 7) على عالمة السؤال اذا أجاب الطالب اجابة صحيحة يحصل          

 

 

    

من توظيف عنصر التشخيص في القصة، مثال: تعزيز انتماء الراوي للمكان، جعل  د(على الطالب أن يبيّن غرضين

ر، اظهار عالقته الوطيدة ة معادال موضوعيا للتشبث باألرض، تجسيد الصورة وتقريبها للقارئ كي يتفاعل ويتأثالنخل

 بالنخلة....

 درجة ( 3.5) ، لكل غرض درجات( 7) على عالمة السؤال اذا أجاب الطالب اجابة صحيحة يحصل



 

 .من مسرحيّة " الزير سالم" الفريد فرج

 

لم  وقبيلته، ألنّهم جّده وقبيلته: يعاتب هجرس جّده أ(على الطالب أن يبيّن بلغته الموقف الّذي يرد على لسان هجرس من

 وقف نزيف الّدم ، ولم يقوموا ببناء الجسور بينهم ومنع الخراب والحرب .يستطيعوا 

 درجة ( 18اذا أجاب الطالب اجابة كاملة بلغته يحصل على عالمة كاملة ) 

     شريطة أن تكون االجابةدرجات(  7% من عالمة السؤال )40يحصل علىباللغة العامية  باذا اجاب الطال          

 .صحيحة

 

 

ب(على الطالب أن يشرح بلغته اثنين من االمور التي حاول مرة من خاللها استرضاء سالم: العزاء المشترك، نبذ الجاني، 

 رم وتقديمه للمحاكمة.انهم أبناء عمومة ويرضون بكل تسوية، العمل معا للعثور على المج

 درجات (  9، لكل أمر )درجة ( 18يحصل على عالمة كاملة ) اذا أجاب الطالب اجابة كاملة 

     شريطة أن تكون االجابةدرجات(  7% من عالمة السؤال )40يحصل علىباللغة العامية  باذا اجاب الطال            

 .صحيحة

 

 

دكم أن يصد الطوفان ويقيم الجسور؟ أن على الطالب أن يعيّن مثالين لالستفهام االنكاري، مثل: ألم يكن في وسع أحح(

 يدفع الخراب الشامل؟ ...

 درجة ( 3.5) مثال، لكل  درجات( 7) على عالمة السؤال اذا أجاب الطالب اجابة صحيحة يحصل

 

 

وبيخ مثل: يفيد الطلب والتّعّجب ، التد(على الطالب أن يبيّن اثنين من أغراض استخدام أسلوب االستفهام االنكاري، 

  ء بين أبناء العمومة .لرافض لسفك الدماواللوم، تنويع في الحوار، التأكيد على موقف هجرس ا

 درجة ( 3.5) غرض، لكل  درجات( 7) على عالمة السؤال اذا أجاب الطالب اجابة صحيحة يحصل


