
دولة إسرائيل מדינת ישראל    
משרד החינוך    وزارة الّتربية والّتعليم  

بجروت للمدارس الّثانوّية الّدرزّية أ.  نوع االمتحان:  בגרות לבתי"ס על־יסודיים דרוזיים  א.  סוג הבחינה:  

بجروت للممتَحنين الخارجّيين ب.  בגרות לנבחנים אקסטרניים   ב.   

صيف 2014 موعد االمتحان:  קיץ תשע"ד  מועד הבחינה: 

114 ،910431 رقم الّنموذج:   114 ,910431 מספר השאלון: 

اقتراح إجابات عن أسئلة  הצעת תשובות לשאלות     
امتحان البجروت  בחינת הבגרות     

الّلغة العربّية ערבית    
3 وحدات تعليمّية       3 יחידות לימוד   

)نموذج أساسّي إلزامّي لجميع المستويات( )שאלון בסיסי חובה בכל הרמות(   

تعليمات للممتَحن הוראות לנבחן    
مّدة االمتحان:  ثالث ساعات وربع. أ.  משך הבחינה: שלוש שעות ורבע.     א.  

مبنى الّنموذج وتوزيع الّدرجات: ب.  מבנה השאלון ומפתח ההערכה:      ב.  

في هذا الّنموذج ثالثة فصول. בשאלון זה שלושה פרקים.         

الفصل األّول:  פרק ראשון:             

درجة  30  -  (30x1) اإلنشاء  נק'   30  —  (30x1) חיבור    

الفصل الّثاني:  פרק שני:        

درجة  30  -   (10x3) القواعد   נק'   30  —   (10x3) דקדוק    
الفصل الّثالث:  פרק שלישי:        

درجة  40  -   (10x1+15x2) األدب  נק'   40  —  (10x1+15x2) ספרות    
درجة  100  - נק'         المجموع   100  —                       סה"כ  

مواّد مساعدة ُيسمح استعمالها: ال توجد. جـ.  חומר עזר מותר בשימוש: אין.      ג.  

 

تعليمات خاّصة: ال توجد. د.  הוראות מיוחדות: אין.       ד.  

 اكتب في دفتر االمتحان فقط، في صفحات خاّصة، كّل ما تريد كتابته مسّودة )رؤوس أقالم، عملّيات حسابّية، وما شابه(.
اكتب كلمة "مسّودة" في بداية كّل صفحة تستعملها مسّودة. كتابة أّية مسّودة على أوراق خارج دفتر االمتحان قد تسّبب إلغاء االمتحان!

 
الّتعليمات في هذا الّنموذج مكتوبة بصيغة المذّكر وموّجهة للممتَحنات وللممتَحنين على حّد سواء.

نتمّنى لك الّنجاح!                     ב ה צ ל ח ה ! 
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ערבית, קיץ תשע"ד, מס' 910431, 114
الّلغة العربّية، صيف 2014، رقم 910431، 114

انتبه:  أجب عن األسئلة في نموذج االمتحان نفسه في األماكن المعّدة لذلك فقط.  
ال تكتب على المناطق الّتي في هوامش الّصفحات. في آخر نموذج االمتحان توجد أوراق 

مسّودة، بإمكانك استعمالها كمسّودة فقط. 

األسئلة השאלות   
الفصل األّول: اإلنشاء                פרק ראשון: חיבור 

)30 درجة(  )30 נקודות(   
  

توجيهات: الّرجاء االلتفات إلى ما يلي: 
الّتقّيد بالموضوع: ال داعي لمقّدمات طويلة، تجّنب الخروج عن الموضوع. أ. 

عند تقدير اإلنشاء يؤخذ بعين االعتبار ما يلي: صّحة األسلوب والّلغة، طريقة عرض األفكار،  ب. 
سالمة اإلمالء، وضوح الخّط، الّترتيب والّدّقة في استعمال عالمات الّترقيم.  

إذا أردَت كتابة مسّودة للموضوع فلتكن على أوراق المسّودة الّتي في آخر نموذج االمتحان، وبعد ذلك  جـ. 
انسخ الموضوع بصيغته الّنهائّية في المكان المعّد لذلك. 

כתוב חיבור על אחד מן הנושאים 5-1 )לא פחות מ־35 שורות(. באפשרותך להשתמש בדפי 

הטיוטה לפני כתיבת החיבור בנוסח הסופי.
اكتب في أحد الموضوعات 1-5 )ال أقّل من 35 سطًرا(.  بإمكانك استعمال أوراق المسّودة 

قبل كتابة الموضوع بصيغته الّنهائّية.

استخدام المواصالت العاّمة وتفضيلها على المركبات الخاّصة ُيسِهمان في الّتقليل   .1
من ازدحام حركة الّسير من جهة ومن تلّوث البيئة من جهة أخرى.  َأبِد رأيك.  

قال غاندي: "إذا َرَدْدَت على اإلساءة باإلساءة، فمتى ستنتهي اإلساءة؟!".  .2
ناقش هذه المقولة.  

لو ُأتيح لك أن تكون رئيس الّسلطة المحّلّية في بلدتك، ما هو المشروع األّول الّذي   .3
كنت ستبادر إليه؟    

ِصْفُه مبّيًنا إيجابّياته.    
بعد زيارتي لمقام الّنبّي ُشَعْيب )عليه الّسالم( راودتني األفكار الّتالية ...     .4

 
عصفور في قفص يروي قّصته!  .5

/يتبع في صفحة 3/

              

/يتبع في صفحة 3/
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ערבית, קיץ תשע"ד, מס' 910431, 114
الّلغة العربّية، صيف 2014، رقم 910431، 114

الفصل الّثاني: القواعد פרק שני: דקדוק   
)30 درجة( )30 נקודות(   

בפרק זה עליך לענות על שלוש שאלות; על שתי השאלות 6 ו־ 7 ועל אחת מן השאלות 9-8.

في هذا الفصل عليك اإلجابة عن ثالثة أسئلة؛ عن الّسؤالين 6 َو 7 وعن أحد الّسؤالين 9-8.

ענה על שתי השאלות 6 ו־7  )לכל שאלה — 10 נקודות(.   

أجب عن الّسؤالين 6 َو 7  )لكّل سؤال - 10 درجات(. 

اضبط جميع الكلمات في الّنّص الّتالي بالّشكل الّتاّم )انتبه: بإمكانك نسخ الّنّص وضبطه   .6
بالّشكل الّتاّم في األسطر الّتي تليه(:

الّتي تسّبب  الّتركيز، وهي من العوامل  الّذهنّي عند األطفال بنقص  الّتشّتت  تتمّيز ظاهرة   

عدم تحقيق الّتفاعل بين الّطفل وبيئته، وتؤّثر في سلوك الّطفل مّما يؤّدي إلى مشاكل كثيرة 

في نمّوه.

تبرز هذه الّظاهرة واضحة في مرحلة الّطفولة، ومن أبرز أعراضها عند األطفال: كثرة الحركة،   

وقّلة االنتباه، وصعوبة الفهم واالستمرار في العمل، لذلك يوصي الخبراء أولياء األمور بأن 

يتعاملوا بالّصبر مع هؤالء األطفال. 

/يتبع في صفحة 7/

اإلجابة:  
 

ْهِنيِّ ِعْنَد اأْلْطفاِل ِبَنْقِص الّتْركيِز، َوِهَي ِمَن اْلَعواِمِل الّتي ُتَسبُِّب  ِت الذِّ َشتُّ ُز َظاِهَرُة التَّ َتَتَميَّ  

ي إَلى َمشاِكَل  ْفِل مّما ُيَؤدِّ ُر في ُسلوِك الطِّ ْفِل َوبيَئِتِه، َوُتَؤثِّ َعَدَم َتْحقيِق التَّفاُعِل َبْيَن الطِّ

ِه. َكثيَرٍة في ُنُموِّ

فوَلِة، َوِمْن َأْبَرِز َأْعراِضها ِعْنَد اأْلَْطفاِل: َكْثَرُة اْلَحَرَكِة،  اِهَرُة واِضَحًة في َمْرَحَلِة الطُّ َتْبُرُز هِذِه الظَّ  

ُة ااِلْنِتباِه، َوُصعوَبُة اْلَفْهِم وااِلْسِتْمراِر في اْلَعَمِل، ِلَذِلَك ُيوِصي اْلُخَبَراُء َأْوِلياَء اأْلُموِر ِبَأْن  َوِقلَّ

ْطَفاِل. ْبِر َمَع هُؤالِء اأْلَ َيَتَعاَمُلوا ِبالصَّ

/يتبع في صفحة 4/
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ערבית, קיץ תשע"ד, מס' 910431, 114
الّلغة العربّية، صيف 2014، رقم 910431، 114

ا: أعرب الجملة الّتالية إعراًبا تاّمً  .7

ًدا كبيًرا. َيصُعُب حّل المشكلة بعد أن تتعّقد تعقُّ  

/يتبع في صفحة 8/

 

اإلجابة:  
فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الّضّمة الّظاهرة على آخره. َيْصُعُب: 

فاعل مرفوع وعالمة رفعه الّضّمة الّظاهرة على آخره، وهو مضاف. حّل: 
مضاف إليه مجرور وعالمة جّره الكسرة الّظاهرة على آخره. المشكلة: 

ظرف زمان منصوب وعالمة نصبه الفتحة الّظاهرة على آخره، وهو مضاف. بعد: 
حرف مصدرّي ونصب مبنّي على الّسكون. أن: 

فعل مضارع منصوب بأن وعالمة نصبه الفتحة الّظاهرة على آخره.  تتعّقد: 
الفاعل: ضمير مستتر تقديره هي )يعود إلى المشكلة(.  

المصدر المؤّول من أن والفعل المضارع في محّل جّر مضاف إليه.  
مفعول مطلق منصوب وعالمة نصبه الفتحة، وهو منّون. ًدا:  تعقُّ

نعت منصوب وعالمة نصبه الفتحة، وهو منّون. كبيًرا: 
 

 

/يتبع في صفحة 5/
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ערבית, קיץ תשע"ד, מס' 910431, 114
الّلغة العربّية، صيف 2014، رقم 910431، 114

ענה על אחת מן השאלות 9-8  )10 נקודות; לכל סעיף — 5 נקודות(. 

أجب عن أحد الّسؤالين 8-9  )10 درجات؛ لكّل بند - 5 درجات(.

ابِن األفعال الّتالية للمجهول مع المحافظة على زمن الفعل، واضبطها بالّشكل    أ.   .8
الّتاّم:  

  
المبنّي للمجهولالفعل

َأَقاَم

َهاَجَم

َغَزا

َيْهِدي

 َيْسَتِعيُد
                            

استخرج من كّل جملة من الجمل الّتالية فعاًل ناقًصا، ثّم عّين اسمه وخبره: ب.   
ليتك تعرف أّن األمر أصبح منتهًيا.  -   

  
ظّل المدعّوون ينتظرون أكثر من ثالث ساعات.  -   

  

ا بات هذا الموضوع يزعجني كّل يوم. حّقً  -   

  
لم ُنِتّم المشروع حّتى اآلن، ولكّن إتمامه أمسى قريًبا.  -   

  
سيكون الّنجاح دائًما حليف المجتهدين.  -   

  

                /يتبع في صفحة 9/

اإلجابة:   
  

المبنّي للمجهولالفعل
ُأِقيَمَأَقاَم

ُهوِجَمَهاَجَم

ُغِزَيَغَزا

ُيْهَدىَيْهِدي

ُيْسَتَعاُد َيْسَتعِيُد
                            

         

/يتبع في صفحة 6/
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ערבית, קיץ תשע"ד, מס' 910431, 114
الّلغة العربّية، صيف 2014، رقم 910431، 114

ענה על אחת מן השאלות 9-8  )10 נקודות; לכל סעיף — 5 נקודות(. 

أجب عن أحد الّسؤالين 8-9  )10 درجات؛ لكّل بند - 5 درجات(.

ابِن األفعال الّتالية للمجهول مع المحافظة على زمن الفعل، واضبطها بالّشكل    أ.   .8
الّتاّم:  

  
المبنّي للمجهولالفعل

َأَقاَم

َهاَجَم

َغَزا

َيْهِدي

 َيْسَتِعيُد
                            

استخرج من كّل جملة من الجمل الّتالية فعاًل ناقًصا، ثّم عّين اسمه وخبره: ب.   
ليتك تعرف أّن األمر أصبح منتهًيا.  -   

  
ظّل المدعّوون ينتظرون أكثر من ثالث ساعات.  -   

  

ا بات هذا الموضوع يزعجني كّل يوم. حّقً  -   

  
لم ُنِتّم المشروع حّتى اآلن، ولكّن إتمامه أمسى قريًبا.  -   

  
سيكون الّنجاح دائًما حليف المجتهدين.  -   

  

                /يتبع في صفحة 9/

 

اإلجابة:
  

خبرهاسمهالفعل الّناقص
 محذوف تقديره أصبح

 هو يعود إلى )األمر(
منتهًيا

 الجملة الفعلّيةالمدعّوونظّل
 "ينتظرون"

 الجملة الفعلّيةهذابات
 "يزعجني"

 محذوف تقديرهأمسى
 هو يعود إلى )إتمامه(

قريًبا

حليفالّنجاح سيكون
                        

/يتبع في صفحة 7/
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ערבית, קיץ תשע"ד, מס' 910431, 114
الّلغة العربّية، صيف 2014، رقم 910431، 114

عّين الجذر الّثالثّي الّذي ُأخذت منه كّل كلمة من الكلمات الّتالية: أ.   .9
   

الجذر الّثالثّي الكلمة
ِاْلَتفَّ

ة دَّ الشِّ

ُمَتَضاِرَبة

َتْنَتِبِهيَن

َيْسَتِنُدوَن  
َأْدِخل حرف الجزم "لم" على األفعال الّتالية، ثّم اضبط األفعال بالّشكل الّتاّم  ب.   

وبّين عالمة الجزم في كّل منها:      
  

عالمة الجزملم+الفعلالفعل
ُبوَن َيَتَدرَّ

َتْحَتاِجيَن

َيْدُنو

َيْسَتِعيُن

 َيْرِوي

    
                                     

     /يتبع في صفحة 10/

اإلجابة:                             
الجذر الّثالثّي الكلمة

ل.ف.ف ِاْلَتفَّ

ش.د.د ة دَّ الشِّ

ض.ر.ب ُمَتضاِرَبة

ن.ب.هـ َتْنَتِبِهيَن

س.ن.د َيْسَتِنُدوَن
  

/يتبع في صفحة 8/
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ערבית, קיץ תשע"ד, מס' 910431, 114
الّلغة العربّية، صيف 2014، رقم 910431، 114

عّين الجذر الّثالثّي الّذي ُأخذت منه كّل كلمة من الكلمات الّتالية: أ.   .9
   

الجذر الّثالثّي الكلمة
ِاْلَتفَّ

ة دَّ الشِّ

ُمَتَضاِرَبة

َتْنَتِبِهيَن

َيْسَتِنُدوَن  
َأْدِخل حرف الجزم "لم" على األفعال الّتالية، ثّم اضبط األفعال بالّشكل الّتاّم  ب.   

وبّين عالمة الجزم في كّل منها:      
  

عالمة الجزملم+الفعلالفعل
ُبوَن َيَتَدرَّ

َتْحَتاِجيَن

َيْدُنو

َيْسَتِعيُن

 َيْرِوي

    
                                     

     /يتبع في صفحة 10/

 

 

  
اإلجابة:   

 
عالمة الجزملم+الفعلالفعل

ُبوَن ُبواَيَتَدرَّ حذف الّنونلم َيَتَدرَّ

حذف الّنونلم َتْحَتاِجيتحَتاِجيَن

حذف حرف العّلةلم َيْدُنَيْدُنو

الّسكون لم َيْسَتِعْنَيْسَتِعيُن

حذف حرف العّلةلم َيْرِو َيْرِوي

  

/يتبع في صفحة 9/



ערבית, קיץ תשע"ד, מס' 910431, 114 - 9 -
الّلغة العربّية، صيف 2014، رقم 910431، 114

اإلجابة:   
الموضعان الّلذان وردت فيهما نظرة الخنساء للّدهر:   

في البيت األّول "إذ رابها الّدهر، إّن الّدهر ضّرار"؛ أي أّن الّدهر أصابها بما تكره، والّدهر دائًما يأتي باإلساءة   -
والّضرر، وهنا تظهر نظرة الخنساء الّسلبّية للّدهر. 

في البيت الّثالث "وللّدهر إحالء وإمرار"؛ أي أّن الّدهر يأتي بالحلو والمّر، في هذا الموضع نظرة الخنساء    -
الموضوعّية للّدهر. 

وردت في الّنّص أعاله عّدة صفات إيجابّية لصخر. ب.   
عّين ثالًثا من هذه الّصفات، ثّم اشرحها مبّيًنا ما فيها من إيجابّية.   )6 درجات(   

اإلجابة:   
ثالث صفات إيجابّية لصخر، مثل: "والينا وسّيدنا" - تشير إلى مكانته الّرفيعة وأّنه من سادة القوم، "نّحار" - كثير    
الّذبائح ويطعم اآلخرين، وهذا دليل على كرمه، "مقدام إذا ركبوا" - شجاع وقت الحرب، "إذا جاعوا  الّنحر؛ ينحر 

لعّقار"- كريم ُيْطِعم الجائعين.
القصيدة أعاله هي قصيدة عمودّية. جـ.     

بّين ميزتين شكلّيتين لهذا الّنوع من القصائد تظهران في الّنّص أعاله.   )3 درجات(   
اإلجابة:   

ميزتان شكلّيتان للقصيدة العمودّية، مثل:  أبيات متساوية األطوال، أبيات مقّسمة إلى صدر وعجز، قافية موّحدة،     
حرف روّي واحد.   

                       /يتبع في صفحة 10/
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الفصل الّثالث: األدب פרק שלישי:  ספרות   
  )40 נקודות(   )40 درجة(

בפרק זה עליך לענות על שלוש שאלות; על שתיים מן השאלות 12-10 ועל שאלה 13.
في هذا الفصل عليك اإلجابة عن ثالثة أسئلة؛ عن اثنين من األسئلة 10-12 وعن الّسؤال 13.

ענה בקצרה על שתיים מן השאלות 12-10 )לכל שאלה — 15 נקודות; מספר הנקודות לכל סעיף 
רשום בסופו(. 

أجب بإيجاز عن اثنين من األسئلة 10-12 )لكّل سؤال - 15 درجة؛ عدد الّدرجات لكّل بند 
مسّجل في نهايته(.

اقرأ الّنّص الّتالي، ثّم أجب عن البنود الّتي تليه:  .10

                  من قصيدة "رثاء صخر" للخنساء
ْهــَر َضـــّراُر ْهــُر،  إّن  الدَّ إذ راَبهـــا  الدَّ َتْبكي ُخناٌس عـلـى َصـْخٍر َوَحــقَّ َلهــا    
َلــهـــا   َحنـيــناِن:   إْعــالٌن   وإْســــراُر َومـا  َعُجــوٌل  َعلـى  َبــٍوّ  ُتِطيــُف  ِبـــهِ    
ْهــِر   إْحــالٌء   َوإْمـــــراُر َصـْخـٌر   َوِللــدَّ َيــْوًما  ِبـَأْوَجــَد  ِمـّنــي  َيــْوَم  فـارَقـنــي    (3)

َوإّن َصـــْخًرا   إذا   َنْشــتــو  َلـَنـــّحـــــاُر ُدنـــــا  َوإّن  َصـْخــًرا  َلــواِلــيـنـــــا  َوَســــيِّ   
َوإّن  َصــْخًرا  إذا  جــاعـــوا  َلـَعــّقـــــــاُر َوإّن  َصـــْخًرا  َلـِمــْقــــداٌم  إذا  َرِكــبـــوا    
َكــــأّنـــُه  َعــَلـــٌم  فـــي  َرأِســــِه  نـــــــاُر َوإّن َصـــْخًرا  َلــَتــأَتــــّم  الــُهــداُة  ِبــــــهِ    (6)

ْوِع  ِمْســعــــاُر َوِلْلُحـروِب  َغــداَة  الــــرَّ ـا كــاِمـــٌل َوِرعٌ  َجــْلــٌد َجميــُل اْلـُمـَحـيَّ   
ـــاُد   َأْنــِدَيــٍة  ِلْلــَجيــِش  َجــــــّراُر َشــهَّ ــاُط  َأْوِدَيـــــةٍ  ــــاُل  أْلــــــِوَيــــٍة  َهــبَّ َحــمَّ   

وردت في الّنّص أعاله نظرة الخنساء للّدهر في موضعين. أ. 
عّينهما، ثّم اشرح نظرة الخنساء في كّل منهما.   )6 درجات(   

 
 
 
 
 
 
 
 

 )انتبه:  تكملة الّسؤال في الّصفحة الّتالية.(                                    /يتبع في صفحة 11/
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اقرأ الّنّص الّتالي، ثّم أجب عن البنود الّتي تليه:  .11

     من قصيدة "باح الفؤاد"  لألمير سيف الّدين الّتنوخّي 
َفــَنــمَّ  َدمـعــي  ِبمـــا  عـنـــدي  ِمـــَن  األلــِم بــــــاَح  الـُفـــــؤاُد  ِبــِسٍرّ  غيـــِر  ُمنَكـــتـِــــــــمِ    
َوقـاَل:  إّنــــَك  فـــي  الـّدعــوى  لـُمّتـِهمـــي َوُرحــُت أشـكـو ِلـَمــن  أْهــَوى  َفعاَرَضــنـي    
مــا  فـاَضِت الـَعيُن فـي  َيــوِم  الّنــوى  ِبـــدِم َفُقـلــُت:  َلـــو  أّنني  قـــد  ُكـنـُت  ُمــّدِعــًيا   (3)  
كمـا  َتـميــــُل  ُغـُصــوُن  البـــاِن  ِبــالّنســـــِم َوال  تـماَيلــــُت  ِمــن  ِذكــــراُكـــُم  َطــَربــًـــــا    
َحــّرى،  وال  زال  ِمّنــي  الِجسـُم  بـالّسقــِم عــــداء  مــــن  َكــبــــــٍد   َوال َتَنـّفـســـُت  بالصَّ   
ـــَلـت  ِبـالـــّدمــِع  َلــــم  َتــَنـــــِم ِبـُمقــَلٍة  ُكحِّ َوال َقَضـيــُت الّليــالـي فـــيـــــــَك ُمفَتـِكـــــــًرا   (6)  
ّيْرَتــُه  ِبـالَجـفــــا  َلَحــمــــًا  عــلـــى  َوَضـِم َصَ َوال  َنـَزعــــُت  ِرداَء  الّصـبِر  َعــن  َجــَســـــٍد     
َفمــا  َغَلـت  َنظـَرٌة  منُكــم  ِبسفــِك  َدِمــي إن كــاَن  َســفُك  َدِمــي  أقصى  ُمــراِدُكــــمُ    

في األبيات الّثالث حّتى الّسابع من الّنّص أعاله عّدة مواضع تعكس معاناة الّشاعر. أ. 
عّين ثالثة منها، ثّم اشرحها.     )7 درجات(   

 

 

 

 

 

 

 

 

 )انتبه:  تكملة الّسؤال في الّصفحة الّتالية.(                                    /يتبع في صفحة 13/

اإلجابة:   
ثالثة مواضع من األبيات الّثالث حّتى الّسابع تعكس معاناة الّشاعر، مثل: "فاضت العين في يوم الّنوى بدم"، "وال     

تنّفست بالّصعداء من كبد حّرى"، "وال زال مّني الجسم بالّسقم"، "وال نزعت رداء الّصبر عن جسد صّيرته بالجفا    
لحًما على وضم"، ثّم يشرحها: نزلت دموعه بغزارة يوم البعاد حّتى سالت دماؤه، أصبح علياًل ونحياًل.  

بّين عالقة الّشاعر بمحبوبه، كما يعّبر عنها في البيت األخير من الّنّص أعاله.  ب.   

)5 درجات(      
اإلجابة:   

ا أن يجافيه ويخون عهده. الّشاعر مستعّد أن يموت في سبيل حّبه لمحبوبه، وليس مستعّدً   

يوّظف الّشاعر في الّنّص أعاله أسلوب الحوار. جـ.   
عّين أين يظهر ذلك، ثّم بّين غرًضا واحًدا لهذا الّتوظيف.   )3 درجات(   

اإلجابة:   
يظهر أسلوب الحوار في البيتين الّثاني والّثالث من الّنّص المعطى، والّذي ينعكس في الفعلين )"قال" َو "فقلت"(.   

غرض واحد لتوظيف هذا األسلوب، مثل: الكشف عّما في نفس الّشاعر وعرضه بصورة مباشرة، إضفاء الحركة على     
ر أحداث القصيدة لكون األبيات األخرى جزًءا من رّد الّشاعر على كالم   الّنّص الّشعرّي، الحوار بمثابة ركيزة لتطوُّ  

محبوبه.  

/يتبع في صفحة 11/
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اقرأ الّنّص الّتالي، ثّم أجب عن البنود الّتي تليه:  .12

من قصيدة ""أنِت واليخت وأن ُنبحرا" لسعيد عقل

أنـــِت ،  َواْلَيخـــُت ،   َوأن  ُنبـــِحرا  
ناِت  الُهبـــوْب ؛ يِّ يـــاِح  اللَّ فـــي  الرِّ  
يــوْب ؛ عـاِّلِت ، َوَخْفـِق الطُّ فـــي التَّ  

رى فـــي  الــــــذُّ  
مــِـن  ِخَضمٍّ  َليـَلِكـــيِّ  الُغـــــروْب ؛  
كــادَ ، ُمــْذ أوَمأتِ ،  أن ُيــزِهـــرا .  

* * * *                
أنــِت ،  َواْلَيخـُت ،  َوأن  َنغُربــــا ؛  
آِخــــَر األرِض ،  َعـــِن  العــاَلـمــيْن ،  
َعـن َعزيــِف الِجــنِّ ،  َوالّسـاِمريْن ،  

َعـــن ُربـــــــــى  
َزت ِبالـــــَورِد  َواليــاَســـمـــيْن ؛ ُطـــــرِّ  
هى،  َمطَلبـا. َنبَتغـي ،  َخلـَف  السُّ  

* * * *                
أنـــــِت ،  َواْلَيخــُت ،  َوأْن َننـــــِزال  
ؤلُِئــيِّ  الُغيــــــوْم ، فــي المســاِء اللُّ  
جـــــوْم، شــــاِطـًئا َنْسـًيا بإحــدى النُّ  

ـــــــــــــــــــال ُحمِّ  
ُمنـُذ  ضاَحكناُه ،  َهمَّ الُهمــوْم . . .  

آِه مــــا أجَمــــَل ،  مــا أجَمـــــــال ؛  

 
)انتبه:  تكملة الّسؤال في الّصفحة الّتالية.(                                    /يتبع في صفحة 15/

 

يرى الّشاعر أّن لمحبوبته تأثيًرا غير عادّي على الّطبيعة.  أ.    

بّين كيف ينعكس ذلك في المقطع األّول.   )4 درجات(   
اإلجابة:   

ينعكس تأثير المحبوبة في نهاية المقطع األّول حيث يقول الّشاعر إّن البحر كاد أن ُيزهر منذ أومَأت )أشارت( إليه    
المحبوبة؛  وإزهار البحر أمر غير عادّي، كما أّن أّي إزهار في البحر أو في البّر ال يحدث عادًة نتيجة إيماء إنسان إليه، 

وهذا فإّن حدوثه ُيعتبر أمًرا غير عادّي. 

/يتبع في صفحة 12/
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في المقطعين الّثاني والّثالث تظهر رغبة الّشاعر في أن يكون مع محبوبته منفرَدْين وبعيَدْين عن اآلخرين. ب.    

بّين ذلك.   )8 درجات(
اإلجابة: 	 	

رغبة الّشاعر في أن يكون هو ومحبوبته منفرَدْين وبعيَدْين عن اآلخرين، كما تظهر في المقطعين الّثاني والّثالث،    
مثل:  أن نغربا آخر األرض عن العالمين، عن عزيف الجّن والّسامرين، عن رًبى طّرزت بالورد والياسمين، فيقول: أن 

نغيب في آخر األرض عن كّل الّناس وعن أصوات الجّن الّتي تدّل على أماكن وجودهم )وغالًبا ما تكون الّصحارى 
هي أماكن وجودهم بحسب المعتقد الّشعبّي(، وعن الّناس الّساهرين الّذين يتحّدثون عن شؤونهم في ساعات 

الّليل، وعن الّتالل المزروعة بالورد والياسمين.  وهي تدّل على أماكن مأهولة يعتني بها أصحابها. 
ا  ونحن نريد الوصول عبر ذلك إلى مكان نقصده يقع خلف الّنجم الّذي يطلق عليه اسم الّسهى، وهو نجم بعيد جّدً   
يراه الّناس بصعوبة، وهناك بالّتأكيد سيكونان منفردين وبعيدين عن اآلخرين، "أن ننزال في المساء الّلؤلؤّي الغيوم، 

شاطًئا نسًيا بإحدى الّنجوم"، يقول: إّن وقوفهما في شاطئ منسّي يقع في نجم ما؛ نجم ال اسم له ألّنه غير معروف، 
سيجعلهما بالّتأكيد منفردين وبعيدين عن اآلخرين.

ر الّشاعر عبارة "أنِت واليخت" في مطلع كّل مقطع. ُيكرِّ جـ.   

بّين غرضين لهذا الّتكرار.   )3 درجات(   
اإلجابة:   

غرضان لتكرار الّشاعر لعبارة "أنت واليخت" في مطلع كّل مقطع، مثل:   
ارتكاز الّشاعر على هاتين الكلمتين ليفتتح المقطع األّول، ثّم ليفتتح كّل مقطع جديد.  -   

الّربط الّلفظّي بين المقاطع الّثالثة، إضافة إلى الّربط المعنوّي.  -   
إضافة عنصر موسيقّي.  -   

تأكيد الكلمتين ألهّمّيتهما بالّنسبة للّشاعر.  -   
ترسيخ الكلمتين المذكورتين في ذهن المتلّقي وإبرازهما كتركيب رئيسّي في القصيدة.  -   

                                
/يتبع في صفحة 13/
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اإلجابة:   

موضعان ينعكس فيهما يأس البائع من بيع العرقسوس، مثل: "رأى الّناس يختفون من حوله ويتسّربون وكأّنما      
تبتلعهم مخابئ سّرّية"، "كّلما رأى الجرح المدّمم" قصرت المسافة بين الّدّقات، "أصبح صوتها ]الّدّقات[ أعلى    

وأكثر حّدة"، "انطلقت حنجرته ... تقول ... تقولها حنجرة متقّلصة ... وهي عاصية ...".   
 

وّظف الكاتب في الّنّص أعاله ألفاًظا وتعابير ذات داللة سلبّية. ب.    

عّين ثالثة منها، ثّم بّين غرًضا واحًدا لتوظيفها.   )3 درجات(

اإلجابة:   
ثالثة ألفاظ وتعابير ذات داللة سلبّية، مثل:  تبتلعهم مخابئ سّرّية، الجرح المدّمم، عاصية، راقًدا، كالمصيبة      

الّثقيلة، بضعة قراريط، ال توقد مصباًحا، ال تغمس لقمة.  
غرض واحد لتوظيف هذه الّتعابير، مثل:   

رسم الجّو المأساوّي الّذي تعيشه الّشخصّية، تصوير حالة البائع الّنفسّية، الّتعبير عن األبعاد الماّدية - االقتصاّدية     
الّتي يعيشها البائع.  

  
حقوق الّطبع محفوظة لدولة إسرائيل.

الّنسخ أو الّنشر ممنوعان إاّل بإذن من وزارة الّتربية والّتعليم.
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ענה בקצרה על שאלה 13  )10 נקודות; מספר הנקודות לכל סעיף רשום בסופו(. 

أجب بإيجاز عن الّسؤال 13  )10 درجات؛ عدد الّدرجات لكّل بند مسّجل في نهايته(. 

اقرأ الّنّص الّتالي، ثّم أجب عن البندين الّلذين يليانه:  .13

                              من قّصة "مارش الغروب" ليوسف إدريس

الّناس يختفون من حوله ويتسّربون وكأّنما تبتلعهم مخابئ سرّّية،  البائع في الكون ورأى  وكّلما حّدق 
وكّلما رأى الجرح المدّمم الّذي أحدثته الّشمس الغائبة في الّسماء حين اخترقتها إلى عالم الّظالم، كّلما 
رأى هذا قُصرت المسافة بين الّدّقات، وأصبح صوتها أعلى وأكثر حّدة، وانطلقت حنجرته تعضد الّدّقات 
انحنت تستخلص )منعنش(  يا منعنش، تقولها حنجرة متقّلصة، مثنّية على نفسها وكأّنما  وتقول: 
وهي عاصية في قاع حنجرته ال تريد أن تخرج، فاإلبريق كان ال يزال راقًدا فوق صدره كالمصيبة الّثقيلة، 

وال يزال ممتلًئا، وكّل ما باعه منُذ الّصباح ال يتعّدى بضعة قراريط ال توقد مصباًحا وال تغمس لقمة ..

عّين موضعين ينعكس فيهما يأس البائع من بيع العرقسوس في الّنّص أعاله، ثّم  أ. 
اشرحهما.  )7 درجات(

  

  

  

  

  

  

  

  

 )انتبه:  تكملة الّسؤال في الّصفحة الّتالية.(                                   /يتبع في صفحة 18/


