
 :اقرأ ثم أجب - 
مقاًال حول دور   –فيما ال يقل عن عشرة أسطر وال يزيد على خمسة عشر سطراً  –اكتب  )1

  الدولة فى رعاية الموهوبين. 
 اكتب بطاقة دعوة لحضور اجتماع أعضاء ناٍد رياضى. )2

 

 اقرأ ثم أجب: قال الشاعر (أبو الحسن التهامى) فى رثاء ابنه: 

قرارِ  بدار الدنيا هذه ما       جارِ  البرية  في المنية حكم  

واألكدار  األقذار من  صفواً       تريدها  وأنت كدر على ُطبعتْ   

نار جذوة الماء في ُمتطلبٌ          طباعها ضد األيام وُمكلّفُ   

استنتج نوع الصورة البيانية فى قول الشاعر: "نحن نريدها صفًوا" فى البيت الثانى  
  المعنى.وبين أثرها فى أداء 

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

  :(أكثم بن صيفى) اقرأ ثم أجب: قال 

تباروا فإن البر يبقى عليه العدد، وكفوا ألسنتكم فإن مقتل الرجل بين فكيه، إن قول الحق لم  "
يدع لي صديقا، الصدق منجاة، ال ينفع التوقي مما هو واقع، في طلب المعالي يكون  
العناء ،أصبح عند رأس األمر أحب إلي من أن أصبح عند ذنبه، لم يهلك من مالك ما وعظك،  
من جاهله، يتشابه األمر إذا أقبل، وإذا أدبر عرفه الكيس واألحمق، البطر عند  ويل لعالم أمر

الرخاء حمق، والعجز عند البالء أمن، ال تغضبوا من اليسير فإنه يجني الكثير، ال تجيبوا  
حيلة من ال حيلة له إن تعش تر ما لم   تسألون عنه، وال تضحكوا مما ال يضحك منهفيما ال 

 تره".

 المغزى فى قوله "فى طلب المعالى يكون العناء" فى السطر الثانى.وضح  )3

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

  :اقرأ ثم أجب: قال (عبد يغوث الحارثى) بعد أسره يوم الكالب الثانى فى قبيلة تيم  
  ِليا  َوال َخيرٌ  اللَومِ  في  الَكُم  َوما      بِيا ما اللَومَ  َكفى تَلوماني ال أَال
  شماِليا  ِمن أَخي لَومي  َوما قَليل       نَفعُها الَمالَمةَ  أَنَّ  تَعلَما أَلَم  

ُ  َجزى   الَمواِليا  َواآلَخرينَ  َصريَحُهم       َمالَمةً   بِالُكالبِ  قَومي َ
تني ِشئتُ  َولَو   تَواِليا  الِجيادَ  الُحوَّ  َخلفَها تَرى       نَهَدةٌ  الَخيلِ  ِمنَ  نَجَّ



  َوعاِديا  َعلَيَّ  َمعُدّواً   اللَيثُ  أَنا    أَنَّني ُملَيَكةُ  َعرسي َعِلَمت َوقَد
  دلل على رفض الشاعر لوم الناس له. 

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

  فيم خالفت هذه القصيدة منهج بناء القصيدة فى العصر الجاهلى؟ 
............................................................................... ..........................

 .............  
 :اقرأ ثم أجب  

خرجت من منزلها غدوة النهار بعد أن تناولت قليًال من الطعام وأعددت ما يكفينى بقية  "
يومى فى سلة صغيرة ربطتها خلف مقعدى من دراجتى ثم امتطيت صهوتها ووليت وجهى  

سعيًدا ورياضة سارة فمازلت أنتقل   شطر الحقول الخضراء و الرياض الجميلة منتظًرا يوًما
من حقل إلى حقل ومن روضة إلى روضة أتأمل ما أنبت هللا فى الحقول و الرياض من  

أشجار باسقة و جنات من أعناب وزرع و نخيل وأزهار ذكية الرائحة مؤنقة المنظر بهية  
  األلوان تدل على عظمة الخالق و بديع صنعه. 

فيها من الروعة و الجمال فلما كانت الهاجرة واشتدت حرارة تجولت بينها مستمتعاً بما 
الشمس أخذت مجلسى تحت شجرة ورافة الظل ممتدة األفنان فتناولت ما ذخرته من طعام  

  شهى وشراب سائغ ثم تمددت و اضطجعت قليالً طلبًا للراحة. 
ذت أسير ولما أقبل األصيل وانكسرت حدة الحرارة وبرد النهار أمسكت دراجتى بيدى و أخ

بين الحقول على مهل وأتحدث مع من ألقاه من الزراع عن صنف زراعتهم ومددها وطرق  
  . فأحاطونى بذلك علًماتعهدها وعن مقدار غلتها و أثمانها 

صابرون   أنهم رجال دائبون فى عملهموقد تبين لى مما شاهدته من أعمال هؤالء الفالحين 
أنا أقلب النظر فى تلك المزارع النضرة والمياه على ما فيه من عناء وتعب وكان يخيل إلى و

على ما بها من نضب   –الجارية و الطيور المغردة و األشجار الباسقة أن حياة المزارع 
  تسكن إليها النفس و تذوق فيها طعم السعادة وتحس راحة البال.  –ومشقة 

بدراجتى إلى المنزل   قفلتولما مالت الشمس للمغيب وكاد النهار يطوى صفحته البيضاء 
  مقدًرا لها ما كان من حميد األثر فى هذه الرحلة التى مألت نفسى بهجة وسروًرا"

 استنتج مدى التوافق أو التناقض بين المقال و البيت التالى: 

  د و اآلألمهو ذلك الفالح  يا قومى الذى      يحيا حياة الك 
 .........................................................................................................

 ............  
  
 :اقرأ ثم أجب  



"يعرف االحتباس الحرارى على أنه ارتفاع بشكل تدريجى فى درجات الحرارة فى الطبقة  
خالل آخر مائتى عام نتيجة االرتفاع فى انبعاث الغازات  السفلى من الغالف الجوى لألرض 

الدفيئة(المعروفة أيًضا بغازات البيت الزجاجى) و الناتجة عن استخدام الوقود األحفورى 
  األخرى. العديد من أنواع الغازاتكالبترول و الفحم مثل: ثانى أكسيد الكربون و الميثان و

بجمع كميات عمالقة من البيانات و   –عشرين منذ منتصف القرن ال –وبدأ علماء المناخ 
المعلومات التى تدل على حدوث تغير فى المناخ على مستوى كوكب األرض وتشير جميع  

الثورة الصناعية وبأنها   عهدهذه المعلومات إلى وقوع تغيرات أساسية فى مناخ األرض منذ 
وم بها اإلنسان فى بيئة  كانت نتيجة مباشرة للنشاطات البشرية الضارة و المدمرة التى يق

  األرض.
وقد يتسبب االحتباس الحرارى فى حدوث كوارث مدمرة كثيرة جًدا لكوكب األرض حيث إن  

العلماء ال يزالون يدرسون آثاره ويكتشفون المزيد من نتائجه الكارثية و التى من الممكن أن  
بين مما سيؤدى إلى  تتسبب فى ذوبان الجليد و الثلوج الموجودة على قمم الجبال وفى القط

ارتفاع منسوب البحار العالمى عدة أمتار وغرق مدن ساحلية عمالقة فى أنحاء العالم كما أنه  
من المحتمل حدوث تداخل و اختالالت فى فصول السنة و ارتفاع شديد فى درجات الحرارة  

وع فى الصيف أو معدالت هطول األمطار فى أوقات معينة من السنة وهذا قد يؤدى إلى وق
فيضانات غير مسبوقة و انتشار العديد من األفات و دمار الكثير من المناطق الزراعية كما  

قد تتأثر الثروة السمكية وتنخفض كميات الطعام المتاحة للبشرية كثيًرا ومن المحتمل أن  
تنقرض أعداد هائلة من الحيوانات و النباتات نتيجة لدمار الغابات المطيرة و الشعاب  

  وغيرها من األنظمة البيئية التى ال تسطتيع تحمل الحرارة المرتفعة.  المرجانية
فاستهالك الطاقة التقليدية من البترول و الفحم و غيرهما هو من أهم مصادر انبعاث الغازات  

  الدفيئة و الحصول على مصادر نظيفة للطاقة سوف يحفض هذه االنبعاثات كثيًرا" 

 ارتفاع حرارة األرض كان نتيجة للنشاط البشرى. دلل من خالل الفقرة الثانية على أن 

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

 لماذا تعد المعلقات مثاًأل لبناء القصيدة الجاهلية؟  )1(

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

 اذكر سمات الشعر الجاهلى من حيث المعانى و األلفاظ. )2(



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

 كيف يتحقق اإلقناع فى الوصية؟  )3(
 .........................................................................................................

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

 

 


