
ية مع أ/ سالم               وي                                 ف األول الثان الص                  اللغة العر

0 

 

 

  

 

 

 

  

[Type the abstract of the document here. The abstract is typically a short summary of the 
contents of the document. Type the abstract of the document here. The abstract is typically 

a short summary of the contents of the document.] 

 



ية مع أ/ سالم               وي                                 ف األول الثان الص                  اللغة العر

1 

  األدب 
  لعصـــــر العباســـي  الدرس األول : ا  

  وماذا ترتب علي ذلك ؟   ؟الدولة العباسية  قامت  س: متي 
  . األمويين   ضد مسلم الخراساني   يأب  بعد نجاح ثورة     هـ132العباسية عام   الدولة  قامت

  ،وقد أدي ذلك إلي تأثر العرب بالحضارة الفارسية .  بغداد بالعراقإلي   دمشق نقل العباسيون مقر الخالفة من 
  

  مظاهر تأثرالعرب في العصر العباسي بالحضارة الفارسية : اجتماعيًا و دينيًا . وضح  س :  
  :   ا ــــً اجتماعي

    . العباسيونالتي شيدها الخلفاء بناء القصور   فيبذخ الترف وال -
 . وغيرها   والمالبس، تقليد العرب للفرس في أنواع األطعمة واألشربة  -

    ا :ـــــــــً ديني
   : ل ــ مثانتشرت حركات دينية غريبة على العرب ...  -

  . نشب إلي مزدك تُ :    المزدكية     .نسب إلي ماني  تُ :  المانوية    . ب إلي زرادشت س نتُ :  الزرادشتية 
  وشيوع المجون في طوائف من الناس األخالقي الديني ووهي التحلل :   الزندقة ظهور  -
 لم يكن المجتمع منحال بل اقتصر ذلك على طبقات محدودة من المجتمع العربي. ولكن  -

  ،وضح ذلك . س: ظهرت حركات مضادة للمجون والزندقة 
كانت المساجد تعمر بالعباد النساك والوعاظ ف  كرد فعل لتيار المجون والزندقة  الزهدالدعوة إلي ظهرت 

    والمصلين.

  س: كيف ازدهر العصر العباسي بثقافات األمم اآلخري ؟
  . عن طريق هضم تلك الثقافات ،والقيام بترجمتها 

  س: حدث جدل بين المسلمين وأصحاب الملل والنّحل األخري ، فماذا ترتب علي ذلك ؟  
 ) للرد علي المالحدة . علم الكالمظهور ( -
 الفاسدة . والّنحل وأصحاب الملل  الرد على المالحدة  المعتزلة تزعم  -

  في العصر العباسي .  الثقافة الدينية  مظاهر ازدهار اذكر  :س
   . وبيان أوجه إعجازه   الكريم وإعرابه بتفسير القرآناهتم العلماء  -             

  . األربعة   المذاهب الفقهية ظهرت  -
 ورواته   بعلم الحديثاهتم العلماء   -            

  " صحيح مسلم وصحيح البخاري " .كتب الصحاحالظهرت  -
  ؟    ازدهرت الناحية اللغوية: كيف س

  يهتمان بالدراسات النحوية واللغوية .  البصرة والكوفة في  في النحو مذهبان ازدهرت العلوم اللغوية  فظهر  
  س: كيف ازدهرت الناحية األدبية ؟  

  ظهرت مذاهب أدبية متنوعة  -
  . تعددت األغراض الشعرية بظهور الجديد منها -
  تجدد النثر وتنوع بين الخطابة والكتابة. -

  ؟  فما العلوم التي دونت  س: شهد العصر العباسي حركة تدوين ،  
  . تم تدوين علوم األوائل وتصنيفها وشروحها من علوم دينية ولغوية ونقدية وبالغية  
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  ؟   ولمن يرجع الفضل فيها ،   فيم أسهمت حركة الترجمة في العصر العباسي  س: 
  وإليها . أسهمت في نقل العلوم المختلفة من العربية 

  .   الخليفة المأمون ،ونماها من بعده ابنه  دار الحكمةالذي أسس  هارون الرشيديرجع الفضل فيها إلي الخليفة  

  
 ات  ـــــتدريب

  : عن األسئلة التاليةأ)أجب 

  ما النتائج المترتبة على نجاح ثورة أبي مسلم الخراساني ؟ (1) 

  تحدث عن مالمح الحياة في العصر العباسي، والحركات التي ظهرت فيه. (2) 

  ما التناقض الذي تلحظه في مدينة بغداد إبان العصر العباسي ؟ (3) 

  كيف قاوم المجتمع العربى تيار المجون والزندقة ؟ (4) 

  ماذا ترتب على اتصال العرب بالفرس ؟ (5) 

  اسي. ناقش ذلك.  ازدهرت الثقافة الدينية في العصر العب(6) 

  اذكر النتائج المترتبة على قيام الدولة العباسية.(7) 

  نالت علوم اللغة واألدب حًظا وافًرا من االهتمام في العصر العباسي. أثبت صحة العبارة السابقة.  (8) 

  بين آثار الجدل الذي حدث بين المسلمين وأصحاب الملل األخرى.(9) 

  وين. وضح ذلك. شهد العصر العباسي حركة تد (10) 

  فيم أسهمت حركة الترجمة في العصر العباسي ؟(11) 

  ب)اقرأ البيتين اآلتيين، ثم أجب عن األسئلة التي تليهما :

  تُخبـُر أنَّ المانويةَ تَكـذبُ   :::   قال المتنبي : وكْم ِلظالِم الليِل ِعندك ِمن يٍد  (1) 

  لى تأثر العرب في العصر العباسي بالحضارة الفارسية. عاستنتج من خالل البيت السابق ما يدل 

  وطْف بنا حوَل خماٍر ليسقينا   :::  قال أبو نواس : دعِ المساجَد للعباِد تسكنها(2)

  ظهر في العصر العباسي تياران متناقضان. دلل من خالل البيت السابق.

  الصحيحة من بين البدائل التالية :ج)ميز اإلجابة 

يلحن لـمْ  إذا تعظمه والمـرءُ :::    النَّحُو يبسُط من لساِن األلكنِ يقول (إسحاق بن خلف) :   (1) 

  يعكس البيت السابق من مالمح العصر العباسي : 

 التأصيل للدراسات النحوية  ب ظهور علم الكالم   أ
  انتشار دعوات دينية غريبة   د  ظهور المذاهب الفقهية األربعة  ج 
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 يقول (مساور الوراق) : ) 2(

ـــونا ا قـايســــ ــً ـــاُس يوم ـــا الن   إذا م
ــفٍ  ــاٍس طريـــــ ــاهم بمقيـــــ     أتينـــــ

  بآبــــــدٍة مـــــــن الفتيــــــا طريقــــــهْ   
ــهْ  ــى حنيفـ ــاِس أبـ ــيٍب مـــن قيـ     ُمصـ

  نستدل من البيتين السابقين على : 

 انتشار دعوات دينية غريبة  ب ظهور كتب الصحاح  أ
  ظهور المذاهب الفقهية األربعة   د  التأصيل للدراسات النحوية  ج 
  

  واقنـْع بيـأٍس فــإنَّ العـزَّ فـي الياِس       اضرْع إلى هللا ال تضرْع إلى الناِس      •يقول (ابن حازم) : )3(

  الكاَس عن أمرىأديــرى عـلـىَّ الـراَح ساقيةَ الخمِر         وال تسأليني واسألي يقول (مسلم بن الوليد) :•

  يظهر من خالل البيتين تياران متناقضان، وهما :  

 الهجاء واالعتذار ب المدح والهجاء  أ
  الغزل والرثاء   د  الزهد والمجون ج 

  قال الشاعر : (4) 

ــسْ  ـــد نَعــــ ـــك قــــ ــه نديمـــــ   نبــــ
    صــــــــرفًا كــــــــــأنَّ شعاعهــــــــــا

ا فــــــى الغلــــــسْ      يُســـــقيَك كأســــــً
    فــــــى كــــــِفّ شاربهـــــــا قَبـــــــسْ 

  يعكس البيتان السابقان من سمات العصر العباسي : 

 ظهور علم الكالم  ب انتشار دعوات دينية غريبة   أ
  شيوع البذخ في بناء القصور   د  شيوع المجون  ج 

                                                                                                                                 :  قال الشاعر (5)
  ــِن فإنـــي بواحـــٍد مشغولُ يـ          غيــــرى إلـى عبـــــادِة ربادعُ 

  في البيت السابق إشارة إلى : 

 شيوع المجون  ب ظهور الزندقة   أ
  شيوع حياة الترف والبذخ   د  الدعوة إلى الزهد ج 

 :  قال الشاعر(6) 

ـــالٌل خمســـةٌ  ـــُش ِخــ ـــا العيـــ   إنمــ
    خدمـــــةُ الضـيـــــِف وكـــــأٌس لـــــذةٌ 

ـــذا   ـــالالً حبـــ ـــك خـــــ ـــذا تـلـــ   حبـــ
ـــٌم      وفتــــــــــــاةٌ وغنــــــاونديــــــــ

  يعكس البيتان السابقان عند العباسيين : 

 غريبة  دينية دعوات انتشار ب الزندقة  ظهور  أ
  الزهد إلى الدعوة  د  والبذخ  الترف حياة شيوع ج 

   

  قال (أبو العتاهية) :  (7) 
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  يـــا بـائـــَع الـديـــِن بالدنيـــا وباطلهــا
    حتـى متى أنَت في لهـٍو وفــى لعـبٍ 

  ترضـــى بــدينَك شــيئًا لــيَس يســـواهُ   
    والمـوُت نحوك يهــوى فـاغـًرا فـاهُ 

  يعكس البيتان السابقان من سمات العصر العباسي : 

 الدعوة إلى الزهد ب انتشار دعوات دينية غريبة   أ
  ظهور الزندقة   د  شيوع المجون  ج 

  

  سمات األدب في العصر العباسي الدرس الثاني : 
  لالزدهار الذي شمل كل نواحي الحياة في العصر العباسي ازدهر األدب شعًرا ونثًرا .نتيجة 

  رـــــ: الشعأوالً 
  
  في العصر العباسي . تحدث عن السمات الفنية للشعر  )1

 واالعتذار  والهجاء والفخر والرثاء  والمدح  الغزل : (    مثل   أغراض قديمة تطورت  : األغراض .(  
  اللهو ومجالسوالطبيعة   والحدائق  والقصور  الدور وصف : (  مثل  جديدة أغراض  استحداث  .(  
 مالت إلى السهولة   اظـــلفاأل :  

 اتجهت إلى العمق. يـــالمعان :  
 اا واضحً كان بسيطً  اقديمً :  الـــــالخي 

  الحضارات. ا لمسايرة الحياة الجديدة التي شابها التعقيد الناتج عن تمازج أصبح معقدً  اـً حديث                 
    الصور والمعاني : 

  .   الصنعة في الصور والمعاني وغلبة جانب  التفنن مال الشعراء إلى  -
 ا. العاطفة جانبً "ابعدوا " نحوا  -

  
  اعقد موازنة تبين ذلك. ، لألدب في العصر العباسي خصائص ميزته عن أدب العصور السابقة   )2

                                                                                                     : فن االعتذار يتضح في 
  :  "الزفت "  له ببعير أجرب دهنوه بالقار النعمانالناس منه بعد تهديد يصور نفور  الذبيانيلنابغة الشاعرا

  مطلى به القاًر أجرب فال تتركنـــي بالوعيـــد كأنني     ...    إلى الناس  
  في اعتذاره فإنه يستخدم لغة بسيطة يفهمها الناس.  أبو نواسأما الشاعر العباسي 

  وأعوذ من سطـــوات باســـــــك   . ..   بك استجيــر من الـــــــــردى 
  : عذابك  باسك  : بطش              سطوات : الموت               الردي : أستغيث              أستجير  

  ؟ نتج عنه وماذا   ؟في العصر العباسي ، فعالم اعتمدالشعر يع أسلوب جديد فاش )3
  .  شيوع ترف الحياة،و  التزاوج بين األفكار والمعاني  اعتمد علي : 

       أدي ذلك إلي : 
                                                                                                                   ة.ـــــاللغ ـــــة رق  .-
  . استحداث موضوعات (أغراض شعرية ) جديدة ،وتطور الموضوعات القديمة    -

  تدريبــــــــــــــــات 

  أ)أجب عن األسئلة التالية :
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  راض واأللفاظ ؟ غشعر في العصر العباسي من حيث األما مظاهر تطور ال(1) 

  تعقد الخيال الشعري في العصر العباسي ؟ : بم تفسر(2) 

  عالم اعتمد األسلوب الجديد في شعر العصر العباسي ؟ (3) 

  علل : استحداث أغراض شعريه جديدة إلى العصر العباسي. (4) 

  ة هذا العصر. وضح ذلك. كان خيال الشعراء في العصر العباسي يعكس طبيع(5) 

  وضح أسباب رقة اللغة في شعر العصر العباسي. (6) 

  االعتذار من األغراض الشعرية التي تطورت في العصر العباسى. دلل على ذلك.(7) 

  ثم أجب عن األسئلة التى تليها : ،ب)اقرأ األبيات التالية

  يـا هـرُّ فارقتنا ولـم تعْد        وكنَت منـا بمنـــزِل الولـد   :قال (ابن العالف) (1) 

  استنتج من خالل البيت ما طرأ على فن الرثاء في العصر العباسي 

 قال البحتري في بركة (حمام سباحة) الخليفة المتوكل : (2)  

ــبها أنهــا فــي فضـــِل رتبتهــا   بحس
ــةً  ــاِء معجل ــوُد الم ــا وف     تَنصــبُّ فيه

ـــدُّ   ـــاتعــ ـــُر ثانيهــ ـــدةً والبحــ   واحــ
    كالخيـِل خارجــةً مــن حبـــِل مجريهــا

  استنتج من خالل البيتين الغرض الشعري الذي ظهر في العصر العباسي. 

  :   قال أبو تمام(3) 

  أضـحـْت تصوُغ بطونهــا لزهورهـا
ــرٍة ترقــرُق بالنــــدى ــن كــِلّ زاه   م

    

  نـــوًرا تكــــاُد لـــــه القلــــوُب تنــــورُ   
    إليــــــك تحـــــدرُ وكـأنهــــــا عيــــــٌن 

  استنتج من خالل البيتين سمة للشعر في العصر العباسي من حيث الخيال.

  أتاَك الربيُع الطلُق يختاُل ضاحًكا        من الحســــِن حتـى كاد أْن يتكلما  قال (البحتري) :(4) 

  استنتج من خالل البيت : 

  (أ)سمة للشعر في العصر العباسي من حيث ألفاظه. 

  للشعر في العصر العباسي من حيث أغراضه. (ب)سمة 

  

  قال (أبو نواس) يخاطب الخليفة (هارون الرشيد) : (5) 

ــَردى َن الــــ ــِ ــتَجيُر مــــ َك أَســــ ــِ   بــــ
ــودُ  َك ال أَعــــــ ــِ ــاِة َرأســــــ   َوَحيــــــ
وا ــُ ــا نـــــ ــوُن أَبـــــ ن ذا يَكـــــ ــَ     مـــــ

ك   َطواِت باســــِ ن ســــَ   َوأَعــــوذُ مــــِ
ك ــِ ــاِة راســـــــ ــا َوَحيـــــــ   ِلِمثِلهـــــــ

َك ِإن قَتَلـــــَت أَبـــــا  ك ؟ســـــِ     نُواســـــِ
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  ما الغرض الشعري لألبيات ؟ وكيف تطور عما كان عليه سابقًا ؟

  قال (أبو العتاهية) :  (6) 

ِإنّي بني فــــــــَ ذِّ   إِلَهــــــــي ال تُعــــــــَ
ــائي ةٌ إِال َرجـــ ــَ ــا لـــــي ِحيلـــ     ومـــ

ي   د كـــــاَن ِمنـــــّ ذي قـــــَ رٌّ ِبالـــــَّ   ُمقـــــِ
ي ــِن َظنــّ وَت َوُحس ــَ ــِوَك إِن َعف     وعف

  الشعري الذي استجد في العصر العباسی، مبينًا سبب ظهوره. استنتج من البيتين الغرض 

  نثرْت عليـه َجمالهـا األيـامُ     قصـٌر عليـه تحيـةٌ وســـــالُم        قال (أشجع السلمي) :(7) 

  استنتج من خالل البيت الغرض الجديد الذي ظهر في العصر العباسي، مبينًا سبب ظهوره . 

  يا بؤَس َکلبـي سيـَد الكالِب        قد كان أغنـانـي عـن العقـاب       قال (أبو نواس) :(8) 

  استنتج من خالل البيت التطور الذي صاحب غرض الرثاء.

  قال (أبو تمام) :  (9) 

ــيلةٍ  ــَر فضـــــــ ُ نشـــــــ ّ   وإِذا أراَد 
ــاوَرتْ  ــا ج ــاِر فيم ــتعاُل الن ــوال اش     ل

ــاَن حســـودِ    ــا لسـ ــاَح لهـ ــْت أتـ   طويـ
ودِ مــا كــان يعــرُف  رِف العــُ     ِطيــُب عــَ

  استنتج من خالل البيتين سمة من سمات معاني الشعر في العصر العباسي.

  قال (أبو تمام) :  (10) 

ا ــَ يَا نََظَرْيُكمــ ــَّ اِحبَيَّ تَقَصــ ــَ ا صــ ــَ   يــ
ابَهُ  ــَ ــْد شـ ــاً قـ اراً ُمْشِمسـ ــَ ا نَهـ ــَ     تََريـ

رُ    وَّ َف تَصــَ ْوهَ اْألَْرِض َكيــْ ــُ ا ُوج ــَ   تََري
ا  ُر الُربـــَ رُ َزهـــْ َو ُمْقمـــِ ا هـــُ     فََكأنَّمـــَ

  (أ)استنتج من البيت األول سمة من سمات ألفاظ الشعر في العصر العباسي.

  (ب)استنتج من البيت الثاني سمة من سمات الصور والخيال في شعر العصر العباسي.

  مبينًا سبب ظهوره.  ،(ج)يمثل البيتان غرًضا شعريًا جديًدا ظهر في العصر العباسي. حدد هذا الغرض

  

  

  

  ج)ميز اإلجابة الصحيحة عن كل سؤال من بين اإلجابات التي تليه : 

 كل ما يلى من سمات الشعر فى العصر العباسي ما عدا :  (1) 

 البدء بمقدمة طللية  ب ميل األلفاظ إلى السهولة  أ
  التعقيد في الصور واألخيلة   د  التفنن في المعاني  ج 

    برد) :يقول (بشار بن (2) 

رٍ  ن َرســــــوٍل ُمخبــــــِ ل مــــــِ   هــــــَ
نُهمُ  اً مــــــــِ ن كــــــــاَن َحيــــــــّ   مــــــــَ

َربِ    ي َجميــــــــــَع العــــــــــَ   َعنــــــــــّ
ُربِ  وى فــــــي التــــــُ ن ثــــــَ   َومــــــَ
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ٍب عـــــــــالٍ  أَنَّني ذو َحســـــــــَ بِ     بـــــــــِ     َعلـــــــــــــــى ذي الَحســـــــــــــــَ
  الغرض الذي تطور في العصر العباسي في األبيات السابقة :  

 الفخر ب الغزل  أ
  الهجاء  د  المدح  ج 

  يقول (ابن الزيات) في فرسه : (3) 

  كيَف العزاُء وقد مضى لسبيلِه        عنـا فـودعنـا األحـمُّ األشـهبُ 

  العصر العباسي في البيت السابق :  الغرض الشعري الذي تطور في

  الرثاء ب الغزل  أ
  المدح   د  الوصف ج 

 يقول (أبو عيينة المهلبي) : (4)

  فيا طيِب ذاَك القصِر قصًرا ومنزالً        بأفيحِ سهٍل غيِر وعٍر وال ضنِك  

  الغرض الشعري الذي استحدث في العصر العباسي في البيت السابق هو وصف : 

 الدور والقصور  ب الطبيعة  أ
  مجالس اللهو   د  الحدائق ج 

  منصور النمري) في هارون الرشيد : يقول ( (5) 

ن إِمــــــامِ  وِرَك هـــــــاروُن مــــــِ   بــــــُ
ــى الِل قَُربـــ ــَ ــى ذي الجـــ هُ إِلـــ ــَ     لـــ

ِ ذي ِاعتِصـــــــــــامِ    َ ِة    بِطاعـــــــــــَ
ــامِ  دٍل َوال إِمــــــ ــَ ـــت ِلعــــــ     لَيَســـــــ

  الغرض الذي تطور العباسي من خالل البيتين السابقين : 

 الوصف ب الفخر  أ
  الرثاء  د  المدح  ج 
  

  

  يقول (إبراهيم بن سيابة) للفضل بن الربيع : )6(

ي ي قــد أحــاَط بجْرَمتــِ   إْن كــان ُجْرمــِ
ُل بـــامرى ُل والتَّفضـــُّ     ءٍ فـــالعَْفُو أْجمـــَ

ــأموالَ    ــَوك المـ ي َعفـ ــِ ــأِحْط بُجْرمـ   فـ
ــبيال ــه سـ ــون منـ اجـ َدِم الرَّ ــْ ــم يعـ     لـ

  الغرض الشعري الذي تطور في العصر العباسي من خالل البيتين :  

 الوصف ب المدح   أ
  الفخر  د  االعتذار ج 

  : يقول الشاعر(7) 

  نقل فؤادك حيُث شئَت من الهوى        ما الحـبُّ إال للحبيِب األولِ 
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  الغرض الشعري الذي تطور في العصر العباسي من خالل البيت السابق : 

 المدح  ب الغزل  أ
  الوصف  د  الفخر ج 

  يقول (حماد عجرد) في (بشار بن برد) :  (8) 

هِ  ــِ ــي نَتنـــ ــُر فـــ ــا الِخنزيـــ ِ مـــ َّ   َو
هِ  ــِ ن ريحــ ــِ ُب مــ ــَ ــهُ أَطيــ ل ريحــ ــَ     بــ

هِ    ِه فـــــى النــــتن أَو ُخمســـــِ   بُربعــــِ
ن  ه أَلــــــيَُن مــــــِ ــّ هِ َوَمســــ     َمســــــِّ

  الغرض الشعري الذي تطور في العصر العباسي من خالل البيتين :  

 الهجاء ب الفخر  أ
  االعتذار  د  الوصف ج 

 يقول (ابن الرومي) :  (9) 

يمِ  ــّدِ ــى الـ ــى بكـ ــُع إلـ ــحَك الربيـ   ضـ
 ً ــين أخضـــَر البـــٍس ُكَممـــا     مـــن بـ

ّوِي النبـــــت بـــــالقَممِ      وغـــــدا يُســـــَ
مِ  ــَ راً وأزهــــَر غيــــر ذي ُكمــ ــْ     ُخضــ

  الغرض الشعري الذي استحدث في العصر العباسي في البيتين السابقين هو وصف : 

 الدور والقصور  ب الطبيعة  أ
  مجالس اللهو   د  الحدائق ج 

  يقول (بشار بن برد) :(10) 

  إن العيون فى طرفهـا حوٌر        قتلننا ثم لم يحين قتالنا 

  الغرض الشعري الذي تطور في العصر العباسي من خالل البيت السابق : 

 الفخر ب المدح   أ
  الغزل  د  الوصف ج 

   

  يقول (الصنوبري) : )11(

ــتنيُر إِذا ــُع المس ــدهُر إال الربي ــا ال   م
ــؤةٌ  ــوُّ لؤلـ ــةٌ والجـ ــاألَرُض ياقوتـ     فـ

وُر والنـــور     أتـــى الربيـــُع أتـــاَك النـــَّ
ور ــُّ ــاُء بَلـ ــروزٌج والمـ ــُت فيـ     والنبـ

  الغرض الشعري الذي استحدث في العصر العباسي من خالل البيتين هو وصف :  

 الدور والقصور  ب الطبيعة  أ
  مجالس اللهو   د  الحدائق ج 

  يقول (أبو عيينة المهلبي) :  (12) 

  خالــــــــــــد لــــــــــــوال أبــــــــــــوه
ــنقص  ــا يـــــ ــو كمـــــ ــزدالـــــ     يـــــ

  كــــــــــان والكلــــــــــب ســــــــــواء  
    د إذا نــــــــــــــــال الســــــــــــــــماء

  التطور الذي طرأ على فن الهجاء في العصر العباسي من خالل البيتين : 
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 اتجاه الصور إلى العمق ب استمداد الصور من البيئة   أ
  االمتزاج بالفخر   د  سهولة األلفاظ ج 

  : يقول الشاعر(13) 

  ◌ِ كفـاَك بـداِر المـوِت داَر فنـاء  لعمـرَك مـا الـدنـيـا بـداِر بـقـاِء      

  الغرض الشعري الذي تطور في العصر العباسي من خالل البيت السابق : 

 الزهد ب الوصف  أ
  الفخر  د  االعتذار ج 

 يقول الشاعر :(14) 

  ولما طواَك البين واجتاحَك الردي        بكيناَك ما لم يبـَك قطُّ على قطِّ 

  الغرض الشعري الذي تطور في العصر العباسي من خالل البيت السابق : 

 رثاء الحيوان ب الوصف  أ
  الفخر  د  المدح  ج 

  يقول (ابن الرومي) : (15) 

  ـا؛ بالقتلـِة النكـــــــــراءِ بَّ تقتُل الشاهَ حيُث شئَت من الرْق        عِة طَ 

  من خالل البيت السابق، الغرض الشعري الذي استحدث في العصر العباسي هو وصف : 

 الحدائق ب الدور والقصور   أ
  الطبيعة  د  مجالس اللهو  ج 

   

  

  يقول (المتنبي) : ) 16(

  الخيـُل والليـُل والـبيـــداُء تعرفنـي        والسيُف والرمُح والقرطاُس والقلُم  

  الغرض الشعري الذي يندرج تحته البيت السابق : 

 المدح  ب الوصف  أ
  الغزل  د  الفخر ج 

  قال (أبو نواس) :  (17) 

ت ذُنــوبي َكثــَرةً  ــا َرِبّ إِن َعُظمــَ   ي
نٌ إِن كــــاَن ال يَرجــــوَك إِّال      ُمحســــِ

مُ    ــَ ــَوَك أَعظـ أَنَّ َعفـ ــِ ــُت بـ د َعِلمـ ــَ   َفلَقـ
بَِمن يَلـــوذُ َويَســـتَجيُر الُمجـــِرمُ      فـــَ

  الغرض الشعري الذي تطور في العصر العباسي في البيتين السابقين : 

 الزهد ب المدح   أ
  الرثاء  د  الفخر ج 
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  قال (المتنبي) : (18) 

  مْن يبصُر جفونِك يعشقِ وما كنُت ممن يدخُل العشُق قلبه        ولكْن 

  الغرض الشعري الذي تطور في العصر العباسي في البيت السابق : 

 الفخر ب الوصف  أ
  الرثاء  د  الغزل ج 

  يقول أبو تمام :(19) 

ى ذا الــــَدهَر َحتــــّ بــــُت هــــَ د َجرَّ   لَقــــَ
رُء مـــا اِســـتَحيا بَِخيـــرٍ    يَعـــيُش المـــَ
ــرٌ  يِش َخيـ ــَ ــي العـ ــا فـ ِ مـ َ ال َو ــَ     فـ

ــاءُ    ــاِرُب َوالعَنــــ ــاَدتني التَجــــ   أَفــــ
ــاءُ  َي الِلحـ ــِ ــا بَقـ ــوُد مـ ــى العـ   َويَبقـ
ــاءُ  َب الَحيــــ ــَ ــُدنيا إِذا ذَهــــ     َوال الــــ

  الغرض الشعري الذي تندرج تحته األبيات السابقة :  

 الحكمة ب الزهد  أ
  المدح   د  الفخر ج 

  
  
  
  
  
  

  النثــــــر  :   اـً ثاني
  

  ضعفت الخالفة العباسية ، فماذا نتج عن ذلك ؟  س: 
                                . في مصر   الدولة األيوبية استقلت كثير من الدول عن الخالفة العباسية ، مثل : 

    .  الدويالتوُعرفت تلك الفتر ة باسم ،
  بين حال األدب في عصر الدويالت . س: 

  . ازدهر األدب وبخاصة النثر علي مدار عصورها  
  

  س: ماذا جني الكتاب في عصر الدولة األيوبية ؟ ومن أشهر هؤالء الكتاب  ؟ 
  جنوا ثمار النهضة الفنية ممن سبقهم   

  في عهد صالح الدين .    الرسائلوينتمي لديوان    العماد األصفهاني أشهر الكتاب : 
  

  . الرسائل الوصفية  عرف  )1
 سيس ومشاعر وتجارب عاشوهانوع من النثر الفنٌي الٌذى يعبر فيه الكتٌاب عن أنفسهم من أحا  

  ومواقف عاصروها . 
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  . هي تعبير عن ذات كاتبها وبراعته 
  ما خصائص أسلوب الرسائل الوصفية ؟  )2
  تداخل مع الشعر.                                             ال -2                                    التأثر بالقرآن الكريم.   - 1
  االعتماد على األسلوب الخبري.  -  4                            استخدام المحسنات البديعية.   -3
  
  ؟   في العصر العباسيما سمات النثر  )3

  سهولة األلفاظ. )1
  األساليب الخبرية . كثرة  )2
  كثرة المحسنات.  )3

  

  والفقرات .   الجملقصر  )4
 . والفكر   وضوح المعاني  )5
  التأثر بالقرآن الكريم.  )6

  تدريبــــــــــــات 

  أ)أجب عن األسئلة التالية :

  ما أهم صور النثر في عصر الدولة األيوبية ؟ (1) 

  بم اتسم النثر في العصر العباسي من حيث المعاني واألساليب ؟ (2) 

  ما المقصود بالرسالة الوصفية ؟ وما خصائص أسلوبها ؟ (3) 

  ب)اقرأ القطع النثرية اآلتية، ثم أجب عن األسئلة التي تليها :

  قال (أبو الفضل الميكالي) يخاطب (أبا منصور الثعالبي) :(1) 

أب وموالي،  سيدي  کتاب  در "وصل  ألفاظه  فحسبت  وإعجاًزا،  بالغةً  وأبرعها  وأعجاًزا،  هوادي  الكتب  دع 
  السحاب أو أصفى قطًرا وديمة ومعانيه در السخاب، بل أوفى قدًرا وقيمة".

  (أ)حدد الفن النثري الجديد الذي يمثله النص. 

  (ب)استنتج مما تحته خط سمتين من سمات النثر في العصر العباسي.

  يخاطب بعض الوزراء :  قال أحد الكتاب(2) 

            مع علمك بالحال وأولها، وتمكنها وتأثلها، وبحال األيام وتقلبها، وتحاور أقطارها وتنادرها، ومع ذكرك
  رًدا ـــت بــــم وإْن رديــــفاعل      زٍر   ــــاُل بمئـــــس الجمــــــلي     قول الشاعر:

  (أ)حدد الفن النثري الذي يمثله النص. 

  (ب)استنتج من خالل النص التداخل بين الفنون األدبية. 

  قال (أبو بكر الخوارزمي) يخاطب (الصاحب أبا إسحاق) :(3) 

نظرت إليك األيام شزًرا   }َهل َجَزآُء اإلحَساِن إال اإلحَسانُ {فلما جازيت النعمة بالكفران، ونسيت قوله تعالى:    «
  ».  وأبدلتك بالعسر يسًرا

  (أ)حدد الفن النثري الذي يمثله النص.
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  (ب)استنتج مما تحته خط سمة من سمات النثر في العصر العباسي. 

  (ج)من سمات النثر في العصر العباسي كثرة المحسنات البديعية. دلل على ذلك من خالل النص. 

  تليه :  ج)ميز اإلجابة الصحيحة عن كل سؤال من بين اإلجابات التي

  أشهر كتاب الدولة األيوبية :  (1) 

 مصطفى صادق الرافعي  ب  عبد الحميد الكاتب  أ
  أكثم بن صيفي   د  العماد األصفهاني  ج 

  كتب (ابن األثير) في فصل الربيع : (2) 

  " . فصل الربيع هو أحد ميزاني عامه، وهو ميعاد نطق األطيار، وميالد أجنة األزهار " 

  السمة التي لم تتحقق من سمات التثر فيما تحته خط : 

 قصر الجمل  ب سهولة األلفاظ  أ
  التأثر بالقرآن الكريم  د  كثرة المحسنات  ج 

  من رسالة ألحد الكتاب في وصف سفينة: ) 3(  

مثواها، وركبت هزتنـي ريـاح األمل البسيط إلى امتطاء ثبج البحر المحيط ، فأتيت سفينة يطيب للســفر "  
  . "  فيها باسم هللا مجراها ومرساها، يالها من سفينة، على الماء أمينة

  تحققت سمات الرسائل الوصفية في الرسالة السابقة ما عدا :  

 الشعر مع التداخل ب الكريم بالقرآن التأثر  أ
  الخبرى األسلوب على االعتماد  د  البديعية  المحسنات كثرة ج 

  ثـــر الحديـــــي العصــر فــــة الشعـــنهضالدرس الثالث : 
 

  س : وضح حال األدب أثناء حكم المماليك والعثمانيين . 
  بدأت اللغة التركية تنازع اللغة العربية مكانتها . و  والتراجع بالضعف والركاكة أُصيب األدب وبخاصة الشعر 

  
  أعاد للشعر العربي مكانته ؟ وماذا فعل ؟  س: من 
  ، وقام بثورة فنية تحقق العودة بالشعر إلي سابق عصور القوة .   محمود سامي الباروديالشاعر 

  
  . س: بم التزم البارودي ليعيد الشعر إلي سابق عهده ؟  " خصائص شعره " 

  صفاء الخيال  متانة األسلوب   رصانة العبارة

  جزالة التركيب   شرف المعاني   قوة األلفاظ 

    وضح موقف الباردوي من كبار الشعراء القدماء . س: 
كبار الشعراء القدماء من العصر الجاهلي حتي العصر العباسي ، عارض بعضهم في قصائد  البارودي  جاري

  مشهورة .   
      أن يعجب الشاعر بقصيدة شاعر قديم ويؤلف قصيدته علي نفس الوزن والقافية .    المعارضة : 
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  س: ما اسم المدرسة الشعرية التي أسسها البارودي ؟ ولم ُسميت بهذا االسم ؟  
                        ، ألنها أحيت الشعر وبعثته من مرقده " قبره " .   اإلحياء والبعثمدرسة  

  اذكر تالميذ البارودي في مصر وخارج مصر. س: 
  

  حافظ إبراهيم   أحمد محرم   أحمد شوقي   مصر

  محمد عبد المطلب   عائشة التيمورية   إسماعيل صبري 

  

  عبد المحسن الكاظمي   الرصافي   يوالزها  رضا الشبيبي   العراق 

  شكيب أرسالن   سوريا

  تالميذ البارودي إلكمال مسيرته . اذكر دوافع س: 
  اإليمان بالتغيير والتطوير.  -
   حب اللغة العربية والحرص على بقائها قوية  ال تنازعها في وطنها لغة أخرى. -
  الخوف على التراث األدبي المجيد.  -
  ما المدرسة الشعرية التي أسسها تالميذ البارودي ؟ ومن زعيمها ؟  س: 

  الذي درس في فرنسا وتأثر بالشعر الفرنسي .  أحمد شوقي ،وزعيمها  الكالسيكية الجديدةالمدرسة 
  

  حدد سمات المدرسة الكالسيكية الجديدة في الشعر .  س: 
                            روعة التصوير      -               دقة الصياغة     -        االهتمام بالناحية البيانية              -
                                                              جمال الموسيقي    -                            ابتكار المعاني     -
                                              المواءمة بين األخذ من التراث العربي وبين العصر الذين يعيشون فيه ،   -
  .   دنشوايدثة حا:مثل المهمة، العصر المضمون بالذات أو بأحداث ،وربطوا  استمدوا الشكل من القديمحيث  -
  

  .  وضح مظاهر التجديد الذي قام به أحمد شوقي  س:
  ". كبار الحوادث في وادى النيلقصيدة "  مثل : لتاريخ   واتجه لعن المديح "ابتعد" عدل -
    الحديثة. المخترعات االتجاه إلي وصف  -

  لم يتخل شعراء الكالسيكية عن القديم كلية .   )1
  أحيانًا أو الدخول في الموضوع مباشرة . بالغزل التقليدي  بداية القصيدة

        : "  غزلية " بداية القصيدة بمقدمة  يمدح البارودي حافظ قول       
  تعمدت قتلى في الهوى تعمدا   ..   فما أثمت عيني وال لحظة اعتدى 

  "  مصر تتحدث عن نفسها يتخلى عن المقدمات في قصيدته  "   حافظ  قول         
  وقف الخلق ينظرون جميعا    ..   كيف أبنى قواعد المجد وحدى 

  

  تدريبـــــــات  

  أجب عن األسئلة التالية :أ)

  ما خصائص شعر البارودی ؟(1) 

  نهجه. اذكر السبب الذي جعل تالميذ البارودي يسيرون على (2) 
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  حدد موقف البارودي من كبار الشعراء القدماء.(3) 

  دلل على استجابة الشعراء في العالم العربي لدعوة البارودي، مع ذكر أمثلة. (4) 

  ما مظاهر التجديد في شعر أمير الشعراء أحمد شوقي ؟ (5) 

  لم يتخل شعراء المدرسة الكالسيكية الجديدة كلية عن القديم. وضح. (6) 

  كيف واءم شعراء المدرسة الكالسيكية الجديدة بين الماضي والعصر الذي يعيشون فيه ؟ (7) 

  اذكر نتيجة واحدة لكل مما يأتي : (8) 

  • قيام مدرسة اإلحياء والبعث.

  خوف تالميذ البارودي على تراثنا العربى األدبي المجيد. •

  ب)اقرأ األبيات اآلتية، ثم أجب عن األسئلة التي تليها :

  قال (شوقي) :أنادى الرسَم لو ملَك الجوابا        وأفـديـِه بـدمـعـي لـو أثابا(1) 

  حدد من خالل البيت سمة من سمات المدرسة الكالسيكية (اإلحياء والبعث). 

  أضحى التنائي بديالً عن تدانينا        وناَب على طيِب لقيـانـا تجافينا ) :ابن زيدون•قال األندلسي ((2) 

  نشـجي لواديَك أم نأسى لوادينا    يا نائَح الطلحِ أشبــاهٌ عوادينا                      ) :أحمد شوقيقال (• 

  استنتج من خالل البيتين : 

  (أ)المصطلح األدبى المناسب لما صنعه أحمد شوقى.

  (ب)سمة من سمات مدرسة اإلحياء والبعث.

  يمدح (البارودي) :قال (حافظ إبراهيم) في مطلع إحدى قصائده (3) 

  تعمدُت قتلي في الهوى وتعمدا        فما أثمْت عيني وال لحظهُ اعتدي

  استنتج من البيت سمة من سمات مدرسة اإلحياء والبعث.

  قال (شوقى) مخاطبًا األحزاب السياسية في عصره : (4) 

  إِالَم الُخلــــــــُف بَيــــــــنَُكُم إِالمــــــــا
بَعٍض  ــِ ُكُم لـــ ــُ ــُد بَعضـــ ــيَم يَكيـــ     َوفـــ

ةُ الُكبـــرى َعالمـــا ؟   جَّ ذي الضـــَ   َوهـــَ
داَوةَ َوالِخصــــاما ؟ ــَ ــدوَن العــ     َوتُبــ

  استنتج من خالل البيتين سمة من سمات المدرسة الكالسيكية الجديدة تتعلق بالشكل والمضمون. 

  قال (البارودي) يرثى زوجته :  (5) 

ــادِ  ــَدحِت أى ِزنــ وِن قــ ــُ ــَد المنــ   أيــ
ــقٍ  ــة فيل ــى وهــو َحمل ــِت عزم     أوَهن

ــؤادى   ــعلة بفــــ ــرِت أى شــــ   وأطــــ
رادِ      وَحَطمــِت عــودى وهــو ُرمــُح طــِ

  استنتج من البيتين خصيصتين من خصائص شعر البارودي التي أعاد بها الشعر إلى سابق مكانته. 
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  ردم        أم هـل عـرفـَت الـداَر بـعـَد توهـم ــهـْل غـادر الشعراُء من مت قال (عنترة) :•  (6) 

  ــدمِ ــــأَو مقـــاٍل بذَّ شـــــولربَّ ت       ردِم  ـكم غادَر الشعراُء مـن متـ  وقال (البارودي) : •

  (أ)استنتج المصطلح األدبي الذي يطلقه النقاد على هذين البيتين.

  (ب)حدد من خالل البيتين هدف البارودي من مجاراة القدماء. 

  يِض بمنطقی        وصرعُت فرساَن العجاجِ بلهذمی أحييُت أنفاَس القر  : قال (البارودي)(7)

  بين إلى أي مدى يتطابق مضمون البيت مع صنيع البارودي في مجال الشعر.

  يقول (أحمد شوقى) في وصف (حافظ إبراهيم) : (8) 

ديِم َوفَضـــِلهِ  ُف ِبالقـــَ   مـــا ِزلـــَت تَهتـــِ
دى     َوَجَريَت في َطلَِب الَجديِد إِلى المـَ

ى    َدماءِ َحتـــــّ ةَ القـــــُ   َحَميـــــَت أَمانـــــَ
ــَت بِصـــاِحِب البَُؤســـاءِ  ى اِقتََرنـ     َحتـــّ

  استنتج من خالل البيتين : 

  (أ)سر تسمية تالميذ البارودي للكالسيكية الجديدة بهذا االسم.

  (ب)سمتين من سمات المدرسة الكالسيكية الجديدة.

  

  

  

  (أحمد شوقي) :  قال (حافظ إبراهيم) مخاطًبا(9) 

  سقـَت مـن عـاِد البـالِد وأهلها        ومـا قلـَت فـي أهـرام خوفو وخفرعِ ومـا 

  استنتج من خالل البيت مظهًرا من مظاهر التجديد عند شوقي. 

  عرفنا مدى الشيء القديم فهل مدى        لشيٍء جديٍد حاضـر النفـعِ ممتعِ   قال حافظ إبراهيم :(10) 

  ميذ البارودي إلكمال مسيرته. استنتج من خالل البيت سببًا دفع تال

  ) يصف (حافظ إبراهيم) :ما زلت تهتـف بالقديم وفضله        حتى حميت أمانة القدماء ىقال (شوق(11) 

  استنتج من خالل البيت أحد األسباب التي دفعت تالميذ البارودي إلكمال مسيرته. 

  قال (حافظ إبراهيم) على لسان اللغة العربية :(12) 

  أيهجرنی قومی عفا هللا عنهم        إلى لغـٍة لـم تتـصـل بـرواِة ؟ 

  استنتج من خالل البيت سببًا دفع تالميذ البارودي إلكمال مسيرته. 

  قال (حافظ إبراهيم) يصف شعر شوقى :  (13) 



ية مع أ/ سالم               وي                                 ف األول الثان الص                  اللغة العر

16 

ــاق خلفهــا ــظ تنس   لديــه وفــود اللف
ــف بروقهــا ــروق الفكــر خل ــر ب   تطي

    موفـقٍ وفى (توت) مـا أعيـا ابتكـار  

ــع   ــد خش ــعًا عن ــانى خش ــود المع   وف
ــرعى ــا ال تتســــ ــدها بــــ   تناشــــ
    وفى (ناشىء فى الورد) إلهام مبدع

  استنتج من األبيات سمة من سمات الشعر عند تالميذ البارودي.

 ) يصف الطائرة :ىقال (أحمد شوق(14)  

  أ عقاب في عنـان الجو الح        أم سحاب فر من هوج الرياح ؟! 

  استنتج من خالل البيت مظهًرا من مظاهر التجديد لدى شوقى. 

  ج)ميز اإلجابة الصحيحة بين البدائل التالية : 

  للشعر مكانته، وصار رائًدا لمدرسة اإلحياء والبعث.  ....... ............ أعاد .......(1) 

 أحمد محرم  ب حافظ إبراهيم   أ
  محمود سامي البارودي   د  أحمد شوقي  ج 

  البيت الذي يدل على ضعف الشعر في فترة حكم المماليك والعثمانيين :   (2) 

 أحييت أنفاس القريض بمنطقي        وصرعـت فرسان العجاج بلهذمي   أ
  ما زلت تهتـف بالقديم وفضله         حتـى حميـت أمانــة القـدمـاء  ب
  الشـعر بالمتوقع وأقوامنا بالشرق قـد طال نومهم      ومـا كـان نـوم   ج 
  ناد القريحة ما استطعت نداءها       إن الحقـوق لتقتضـيـك أداءهـا   د

   

  قال (حافظ إبراهيم) مخاطبًا (أحمد شوقى) : )3(

  بلغت بوصـف النيل من وصفك المدي        وأيــــام فرعـــــون ومعـبــــــوده رع

  من مظاهر التجديد عند (شوقى) التي تحققت في البيت السابق : 

 االتجاه للمديح ب االتجاه إلى التاريخ   أ
  اتجاهه اتجاًها إسالمًيا  د  وصف مخترعات العصر  ج 

  المصطلح األدبى المناسب لما صنعه شوقى من خالل البيتين :  (4) 

  اذكـرا لـَي الـصبـا وأيـام أنسى    اختالُف النهاِر والليـِل ينسى         :   )  شوقى•قال (ررررررر ل

  صنُت نفسى عما يدنُس نفسی        وترفعـُت عـن جـدا كل جبــِس   ) :البحتري• قال (

 المساجالت األدبية  ب  الموازنة الشعرية   أ
  النقائض  د  المعارضة الشعرية  ج 

  مخاطبًا (أحمد شوقى) : قال (حافظ إبراهيم) (5) 

  جال شعرهُ للناِس مرآة عصـره        ومرآةَ عهد الشعر من عهد تبع 

  :  من سمات الكالسيكية الجديدة التي تحققت في البيت السابق
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 ابتكار المعانى  ب جمال الصياغة  أ
  ربط المضمون بأحداث العصر   د  البدء بالتصريع  ج 

 البيت الذي يدل على عدم تخلى اإلحيائيين عن القديم كلية في شعرهم :  (6) 

 وقف الخلق ينظرون جميعًا          كيف أبنـي قـواعـد المجـد وحـدى  أ
  بسمت لك الدنيا وغرك حسنها      فغدوت عبـد جمالها الفتان  ب
  مصر الحياة لكل ذي شغف جرى   في العاشقين فطاح في المضمار   ج 
  أال حى من أسـماء رسم المنـازل   وإن هـي لـم تـرجـع بيـانًـا لـسـائل   د

  ) : ى قال (أحمد شوق(7) 

  و دبابــــة تحــــت العُبــــاِب بمكمـــــن
    هي الحوُت أو فى الحوِت منها مشابهٌ 

ــا   ــيس يراه ــاري و ل ــرى الس ــين ت   أم
ــا ــان أخاهــ ــوالذا لكــ ــان فــ ــو كــ     فلــ

  من مظاهر التجديد عند (شوقى) التي تحققت في البيتين السابقين :  

 اتجاهه اتجاًها إسالمًيا ب وصف مخترعات العصر   أ
  اتجاهه للمديح  د  االتجاه إلى التاريخ  ج 

  قال (مصطفى صادق الرافعي) :  (8) 

  الهجرِ يــا نـسيــم الفجر سـلم عـلى فجرى        فقد غاب في الليل الطويل من 

  من سمات الكالسيكية التي اتضحت في البيت السابق :  

 ربط المضمون بأحداث العصر  ب االهتمام بالناحية البيانية   أ
  البدء بمقدمة طللية   د  جمال الموسيقى  ج 

  قال (أحمد شوقى) : (9) 

  يا دنشوای علـى رباِك سالُم        ذهبـْت بـأنــــِس ربوعـك األيـامُ 

  من سمات الكالسيكية التي ظهرت في البيت السابق :  

 االهتمام بالناحية البيانية  ب البدء بمقدمة غزلية   أ
  ربط المضمون بأحداث العصر   د  ابتكار المعاني  ج 

  قال (حافظ إبراهيم) على لسان اللغة العربية :(10) 

  وكـم عز أقواٌم بعًز لغات       أرى لرجـاِل الغـرِب عـًزا ومنعةً   

  يبدو في البيت السابق عند تالميذ البارودي : 

 قوية  بقائها على وحرصهم العربية للغة حبهم ب والتطور  بالتغيير إيمانهم  أ
  البيانية  بالناحية اهتمامهم  د  العربي  التراث على خوفهم ج 

 (أحمد شوقي) : قال (11)   

  همـــِت الفلُك واحتـواهـا المـاُء        وحداهـا بمـْن تـقـلُّ الرجـاءُ 

  من مظاهر التجديد عند (شوقى)، والتي ظهرت في البيت السابق : 
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 وصف المخترعات الحديثة  ب االتجاه للتاريخ  أ
  االهتمام بالذات  د  االتجاه للمدح ج 

  قال (أحمد محرم) : (12) 

  أهذى ديـاُر القــوِم غيـرهـا الدهـُر        فعـوجوا عـليها نبـكها أيهـا السـفـُر 

  يبدو فى البيت السابق عند تالميد البارودي : 

 عدم تخلصهم من القديم كلية  ب تعبيرهم عن أحداث العصر   أ
  إيمانهم بالتغيير والتطور   د  انفتاحهم على الثقافة الغربية  ج 

  ) :ى(معروف الرصاف قال (13) 

  وخيــــُر النـاِس ذو حســـــٍب قـديـٍم        أقـــاَم لنفســـــه حسبًـــــا جديـــدا  

  من سمات الكالسيكيين التي يعكسها البيت السابق : 

  الحرص على حالوة الموسيقى  ب المواءمة بين التعبير عن التراث والعصر   أ
  األغراض الشعرية لديهمتعدد   د  وصف المخترعات الحديثة  ج 

   

  

                                                                                                             قال (محمود غنيم) : )14(
                                                            والشـعـُر مـرآةُ النفـوِس تيذيـُع مـا        طويـــْت قـرارتها علـى كتـمانه

  سابق عند تالميذ البارودي :  يعكس البيت ال

 الحرص على المقدمة الطللية  ب تعبيرهم عن الذات   أ
  الميل إلى ابتكار المعانى   د  حرصهم على حالوة الموسيقى  ج 

                                                                                                             قال (أحمد زكي أبو شادي) : (15)
                                                        وما كاَن شعري في نظٍم أصوغه        ولكنَّ شعـرى أن أكوَن أنا الشـعـرا

  سمات الكالسيكيين، وهي :  يعكس البيت السابق سمة من

 ابتكار المعاني  ب االهتمام بالناحية البيانية   أ
  حالوة الموسيقى   د  االهتمام بجمال الصياغة  ج 

                                                                                                                      قال (محمود غنيم) : (16)
                                                                ليهنـَك يـا أبـولـو االنتصـاُر        بـربـك كيـَف طـرَت بـهـم وطـاروا

    يعكس البيت السابق عند الكالسيكيين :

 وصف المخترعات الحديثة  ب  التعبير عن الذات  أ
  التعبير عن قضايا العصر  د  االهتمام بالناحية البيانية  ج 
  

  رـــــر المعاصــــور الشعــــــتط الدرس الرابع :
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  ولماذا ؟  ؟ س : متي اتجه الشعراء إلي الواقع 
    .   الثانيةالحرب العالمية بعد 

  )  المهاجر –لو أبو -الديوانا عند مدارس (دً ئالذى كان سا صوا من نظام القصيدة تخل -
  . بحثوا عن إطار جديد للقصيدة يتواءم مع الواقع الجديد   -

  س: ماذا فعل شعراء الشعر المعاصر في سبيل البحث عن إطار جديد للقصيدة ؟ 
  تحرروا من قيود الشعر   -

  نظام الشطرين في البيت الواحد. -         الوزن ووحدة القافية.        وحدة  -                 
  ؟   س: أين ظهرت مالمح التحول والتطور للشعر الجديد

  مصر و سوريا والعراق وتونس .          
  وكيف أكدت ريادتها ؟   ؟  الشعر الجديدهذه  ة رائد من س: 

  . عن هذا اللون من الشعر) شظايا ورماد(التي كتبت في مقدمة ديوانها ) نازك المالئكة(  الشاعرة العراقية
  التي تقول:  (الكوليرا)بقصيدة   وأكدت ريادتها

  سكن الليل
  نات األأصغ إلى وقع صدى 

  في عمق الظلمة تحت الصمت على األموات 
  رب ط صرخات تعلو تض

  يتدفق يلتهب حزن 
  
  

  ما األسماء التي أطلقت على هذه المدرسة  ؟ س: 

  التفعيلة شعر   الحديثالشعر   الحرالشعر   الشعر المرسل 

  
  اذكر أجيال هذه المدرسة  ؟  س: 

  
  
  

  الجيل األول 

  أحمد عبد المعطى حجازي صالح عبد الصبور                            عبد الرحمن الشرقاوي                    مصر

  نازك المالئكة   عبد الوهاب البياتي                         السياببدر شاكر         العراق

  على أحمد سعيد خليل حاوى                                لبنان

  نزار قباني      سوريا  

  معين بسيسو كمال ناصر                                  فدوى طوقان                             فلسطين

  محمد الفيتوري      السودان

  

  
  

  الجيل الثاني 

  
  مصر

  نقل أمل د   محمد عفيفي مطر   محمد إبراهيم أبو سنة 

  عبده بدوى   فاروق شوشة   ملك عبد العزيز 

  محمود درويش سميح القاسم                              فلسطين

  عبد العزيز المقالح  اليمن 

  خليفة الوقيان  الكويت 

  غازي القصيبي   السعودية 
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  . من حيث المضمون والموضوع   الشعر الجديدوضح خصائص س: 
  وتطلعاتهم.  هموم الناس ومشكالتهماالتجاه إلى الحياة العامة يصورون  -
  والتعبير عنه   اإلحساس بالواقعفهم الشعراء على أنه  -
    ل :ــمثوأموًرا أخري ،  العاطفة والخيال بين جانب   التجربة الشعريةجمعت  -

  .   والتراث، وقضايا الوطن ، ن الكون والتاريخ موقف اإلنسان م     
  
  وضح الخصائص التي تميز بها شعر الواقعية من حيث البناء الشعرىس: 
  لدواوين. افي اختيار عناوين   تظهروالتي يسمعونها في كالم الناس  اللغة الحيةاستخدم  -
  . بالصورة والرمز واألسطورةاالهتمام   -
  . ) في بناء تامالموسيقى  - الصور  - العاطفة  -المعاني  -الفكر تضم( وحدة موضوعية القصيدة  -
 )  ارتباط بكم محدد لعددها في كل بيت وحدة موسيقية تتكرر دون  (  التفعيلةعلي اعتماد الموسيقى  -
   .  في القصيدة الواحدةأكثر من قافية قد يستخدم الشاعر ف ،  تتنوع القافية  -

  
  

  
  
  
 

  تدريبات 

  أ)أجب عن األسئلة اآلتية :

  متى أنشئت مدرسة الشعر الجديد (المدرسة الواقعية) ؟ ولماذا ؟ (1) 

  من أهم شعراء مدرسة الشعر الجديد في مصر ؟ (2) 

  البناء الشعري. -حدد سمات الشعر الجديد من حيث: المضمون والموضوع (3) 

  لماذا اتجه الشعراء إلى الواقع بعد الحرب العالمية الثانية ؟ وماذا فعلوا في سبيل ذلك ؟(4) 

  تسمية الشعر الجديد بشعر التفعيلة.  :علل(5) 

  دلل على استخدام شعراء المدرسة الجديدة للغة الحية. (6) 

  )اقرأ األسطر التالية، ثم أجب عن األسئلة التي تليها :ب

  قال (صالح عبد الصبور) : (1) 

  وقفُت أمامكم ورفعُت کفی قائالً :

  هيا

  هنا إنسانٌ 
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  يريُد يديُر في فكيِه ألفاًظا يدحرجها

  إلى اإلنسانِ 

  لتصنَع نقمةً في القلِب أو فرحا

  تكوُن مجن مْن ُجرحا 

  الباغي الذي جرحاوسهًما في حشا 

  استنتج من األسطر سمة من سمات الشعر الجديد من حيث المضمون. 

  قال أحد الشعراء المعاصرين : (2) 

  يا صاح

  خلَف هذا الحرِف عندي ألُف جائعٍ 

  ألُف مقروٍر وضائعٍ 

  فإذا لم تعطَك األشعاُر داًرا 

  أو دثاًرا

  كانت األشعاُر عاًرا

  سمات الشعر الجديد من حيث المضمون. استنتج من خالل األسطر سمة من 

 قال (أحمد عبد المعطي حجازی) :(3) 

  يا أيها اإلنساُن في الريِف البعيدِ 

  ولدْت هنا كلماتنا

  لك يا تقاطيع الرجاِل النائمين على الترابِ 

  المائلين على دروب الشمس والبِطّ المبرقش والسحاب

  إني أحبَك أيها اإلنسان في الريِف البعيد 

  وإليك جئُت وفي فمي هذا النشيد 

  استنتج من خالل األسطر سمة من سمات الشعر الجديد من حيث المضمون. 

  قال (صالح عبدالصبور) :(4)

  طلَع الصباُح، فما ابتسمُت، ولم ينر وجهى الصباح 

  وخرجُت من جوف المدينة أطلُب الرزق المتاح 

  ورجعُت بعد الظهِر في جيبي قروش 

  طريق وشربُت شايًا في ال

  ورتقُت نعلی 
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  ولعبُت بالنرد الموزع بين كفي والصديق 

  قل ساعةً أو ساعتين 

  قل عشرةً أو عشرتين 

واألخرى من حيث   ،استنتج من خالل األسطر سمتين من سمات الشعر الجديد واحدة من حيث المضمون
  الشكل.

  واأللفاظ التي ينسج من خاللها تجربته الشعرية :ا معاناته ورحلته خلف المعاني ◌ً قال (صالح عبدالصبور) مصور(5) 

  الوساُد بالورقْ  ءفي آخِر المساِء يمتلى

  کوجِه فأٍر ميٍت طالسِم الخطوطْ 

  وينضُح الجبيُن بالعرقْ 

  ويلتوي الدخاُن أخطبـوطْ 

  في آخِر المساِء عاَد السندبادُ 

  ليرسى السفينْ 

  ال تحِك للرفيِق عن مخاطِر الطريقْ 

  خالل األسطر أربع سمات من سمات الشعر الجديد من حيث الشكل.استنتج من 

 قال الشاعر :(6)  

  الصوُت الصارُخ في عموريةْ 

  لم يذهْب في البريهْ 

  سيُف البغدادي الثائرُ 

  الصحراَء إليه لباهشقَّ 

  حين دعْت أخٌت عربيةْ 

  وامعتصماه 

  لكن الصوَت الصارَخ في طبريةْ 

  لباه مؤتمران

  الصارَخ في وهرانلكن الصوَت 

  لبته األحزان 

  وأبو تمام الجدُّ حزيٌن ال يترنمْ 

  قد قاَل لنا ما لم نفهمْ 

  وقعنا بالكتِب المرويْه 
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  (أ)استنتج من األسطر سمة من سمات الشعر الجديد من حيث المضمون. 

  (ب)استنتج من األسطر سمتين من سمات الشعر الجديد من حيث الشكل.

  كل سؤال من بين اإلجابات التي تليه :  ج)ميز اإلجابة الصحيحة عن

    من سمات الشعر الجديد من حيث المضمون :(1) 

 استخدام اللغة الحية ب  االعتماد على الرمز واألسطورة   أ
  االلتصاق بالواقع والتعبير عنه   د  االعتماد على وحدة التفعيلة ج 

  قال (فاروق شوشة) : (2) 

  جثَم الحزُن على كِلّ البيوت

  وتدلى من خيوِط العنكبوت 

  وجهُ إنسانٍ 

  تغشيه ارتعاشاٌت ورعٌب وابتهال 

  من سمات الشعر الجديد من حيث الشكل، والتي تجلت في األسطر السابقة :  

 االهتمام باألسطورة  ب االتجاه إلى الحياة العامة  أ
  االعتماد على وحدة التفعيلة  د  اإلحساس بالواقع والتعبير عنه  ج 
    

 (نزار قبانی) : قال )3(

  كتبِت لی يا غاليه

  كتبِت تسألين عن إسبانيه عن طارٍق، يفتُح باسِم هللا دنيا ثانيه 

  عن عقبةَ بن نافعِ 

  يزرُع شتَل نخلةٍ 

  في قلِب كِلّ رابيه 

  من سمات الشعر الجديد من حيث المضمون، والتي تجلت في األسطر السابقة :  

 االلتصاق بالواقع والتعبير عنه  ب  االعتماد على وحدة التفعيلة  أ
  التعبير عن موقف اإلنسان من الكون  د  التعبير عن موقف اإلنسان من التاريخ ج 

  قال (أمل دنقل) ينعى ضياع األخالق :)4( 

  أبناَء قريتنا أبوكم مات يا 

  قد قتلوه أبناُء المدينة 

  ذرفوا عليه دموَع أخوة يوسَف وتفرقوا فوَق الطريِق مخلفيه 

  ترکره فوَق شوارعِ اإلسفلِت والدِم والضغينة

  قالوا: كفاَك، اصمتْ 
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  من سمات الشعر الجديد من حيث الشكل، والتي تجلت في األسطر السابقة :  

 موقف اإلنسان من قضايا الوطن ب الحياة العامةاالتجاه إلى   أ
  اإلحساس بالواقع والتعبير عنه   د  االهتمام بالرمز  ج 

  قال (نزار قبانی) : (5) 

  غًدا .. غًدا .. سيزهُر الليمون

  وتفرُح السنابُل الخضراُء والزيتون 

  ويرجُع األطفاُل يلعبون 

  ويلتقي اآلباُء والبنون 

  من سمات الشعر الجديد من حيث البناء الشعري، والتي تجلت في األسطر السابقة : 

 تنوع القافية  ب  استخدام اللغة الحية  أ
  اإلحساس بالواقع والتعبير عنه   د  االهتمام باألسطورة  ج 

 قال (أحمد عبد المعطي حجازي) :(6) 

  كلماتنا مصلوبةٌ فوَق الورق 

  ليَس في جبينه روح لما تزْل طينًا ضريًرا 

  وأنا أريُد لها الحياة 

  وأنا أريُد لها الحياةَ فوَق الشفاه

  تمضى بها شفةٌ إلى شفٍة فتولد من جديد

  السطر األخير يرمز إلى :  

 الشاعر وشهرة الشعر عالمية ب  الشعر إلقاء في البراعة  أ
  قراءته  بتجدد الشعر حياة تجدد  د  مشافهة  الشعر نقل  أهمية ج 
  
  

  األساليب   المحسنات البديعية   األلوان البيانية 
  التشبية   -1
 االستعارة   -2
 الكناية   -3
 المجاز المرسل   -4

  

  الطباق-1
  المقابلة -2 
  السجع-3 
  الجناس-4
  التصريع  -5

  حسن التقسيم -6
  االزدواج -7
  التورية -8
  االلتفات-9

  االقتباس  -10
  مراعاة النظير -11

  األسلوب الخبري -1
  األسلوب اإلنشائي -2
  والتأخير التقديم -3
  أسلوب القصر -4
  االيجازواالطناب -5
    الخبري لفظا اإلنشائي معني  -6
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  أوال: علم البيان 
    

  ) التشبيــــــــــــــــــــــه1
  البنت كالقمر في الجمالمثل : تشابه شيئين أو أشياء في صفة أو أكثر، ........................     

  أركان التشبيه 
      

  

  وجه الشبه   أداة التشبيه   المشبه به   المشبه 

  
  طرفا التشبيه 

  

  شبيه)  - نظير   –مماثل  - مثل   –: (شبه اسم 
  يناظر)  -يحاكي    –يضارع   -يماثل  –(يشابه فعل:  
  كأن) - : (الكاف حرف

  
صفة مشتركة بين طرفي  

  التشبيه  

  
ــ   محمــــد    في الشجاعة  األسد  كــــــ
    

  وجه الشبـه   مشبـه به   أداة التشبيـه   مشبـه 
  أنواع التشبيه 

  
    

    المفصل         
  

  المجمل 
  

  البليغ
  

  التمثيلي 
  

  الضمني 
  

  تشبيه مركب   تشبيه مفرد 

  بحالة أو صورة بصورة يقوم على تشبيه حالة    يقوم على تشبيه مفرد بمفرد

  
  هو الذي تذكر فيه األركان األربعة للتشبية التشبيه المفصل   -1

ــ   محمــــد    في الشجاعة  األسد  كــــــ
    

  وجه الشبـه   مشبـه به   أداة التشبيـه   مشبـه 
 هو الذي حذف منه وجه الشبه فقط أو أداة التشبيه فقط  التشبيه المجمل  -2

ــ   محمــــد    في الشجاعة  األسد  محمــــد   األسد  كــــــ
      

  وجه الشبـه   مشبـه به   مشبـه   مشبـه به   أداة التشبيـه   مشبـه 
  
  المشبه به)   –هو الذي حذف منه وجه الشبه وأداة التشبيه معا ويبقى الطرفان( المشبه  التشبيه البليغ  -3

  األسد  محمــــد 
  

  مشبـه به   مشبـه 
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هو تشبيه حالة بحالة متعددة األجزاء ويأتي وجه الشبه موضحا أكثر من صفة وتأتي  التشبيه التمثيلي  -4
دروسه لينجح في االمتحان كالقائد الذي يهييء نفسه للفوز في  أداة التشبيه واضحة فيه (محمد وهو يذاكر 

  المعركة) 
  حالة محمد وهو يذاكر ويجتهد في دروسه لتحقيق النجاح في االمتحان:  المشبه

  حالة القائد الذي يعمل ويستعد لتحقيق الفوز في المعركة : المشبه به 
  : الكاف  أداة التشبيه 
  واالجتهاد والكفاح لتحقيق األمل والنجاحالعمل :  وجه الشبه

  
) ولكن ال يوجد فيه أي ركن من أركان  التشبيه التمثيلي: هو تشبيه حالة بحالة مثل ( التشبيه الضمني  -5

) ويأتي بعد فكرة تحتاج  التشبيه الضمني التشبيه صراحة بل يستنج ويفهم من مضمون الكلم ولذلك سمي (
  غالبا إلى دليل على شكل مثل أو حكمة 

  ما لجرح بميت إيالم)   ...    (من يهن يسهل الهوان عليه  
  : الرجل الجبان الذي اعتاد الذل يسهل عليه تحمله دون أن يشعر بألم  المشبه
  : حالة الميت إذا ضرب ال يتألم  المشبه

    سر جمال التشبيه :

  المثال
  الكتاب خير صديق 

  المشبه: الكتاب (غير العاقل)
  (عاقل) المشبه به : صديق 

  العلم مفتاح السعادة
  المشبه : العلم (معنوي) 

المشبه به : مفتاح  
  (مادي)

  محمد كاألسد 
  المشبه : محمد (مادي)
  المشبه به : أسد(مادي) 

  معنوي   غير عاقل   المشبه 
  معنوي 
  مادي

  مادي  عاقل (شخص)   المشبه به 
  معنوي 
  مادي

سر جمال  
  التشبيه 

  التوضيح  التجسيم  التشخيص

      
  ) االستعــــــــــــــــــــــــــــــــــارة 2

  

  مكنيـــة   تصريحية 

  يحذف المشبه ويصرح بلفظ المشبه به 
  "واعتصموا بحبل هللا جميعا " 

  شبه دين هللا بالحبل وحذف المشبه (الدين)
  وصرح بالمشبه به 

  يحذف المشبه به و يرمز له بشيء من لوازمه 
  "واخفض لهما جناح الذل من الرحمة"   

شبه الذل بالطائر وحذف المشبه به(الطائر) وجاء بشيء  
  من لوازمه وهو(الجناح) 

  
  " كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور"  -1
  شبه الضالل بالظلمات وحذف المشبه(الضالل) وصرح بالمشبه به (الظلمات)   
  ذف المشبه(الهداية) وصرح بالمشبه به (النور) استعـارة تصريحية شبه النور بالهداية وح 
  بأيديهم بيض رقاق المضارب    ...     فهم يتساقون المنية بينهم-2
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شبه المنية (الموت) بشراب يسقى وحذف المشبه به(الشراب) وجاء بشيء من لوازمه(التساقي) استعـارة  
  مكنيـة  

  التشبيه سر جمال االستعارة مثل سر جمال : الحظ
  

  ) الكنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاية 3
  تعبير ال يقصد منه المعنى الحقيقي وإنما يقصد معنى مالزم للمعنى الحقيقي.  

  الدليل  كناية عن    المثال

  . اسمه دائًما في لوحة الشرف    كناية على تفوق الطالب   الطالب ال تخلو لوحة الشرف من اسمه.  -

    .الناس تشير إليه أينما ذهب   كناية عن الشهرة.   هذا الرجل يشار إليه بالبنان.  -

  أنواع الكناية
  

  

  
  كناية عن صفة 

  
  كناية عن الموصوف 

  
  كناية عن نسبة 

يذكر الصفة والموصوف ويريد     يذكر الصفة ويفهم الموصوف   يذكر الموصوف وتفهم الصفة 
  نسبتهما لبعضهما  

  
  

  نوع الكناية   المكني عنه   أسلوب الكناية 

  العزة  يمشي المصري شامخ األنف عالي الجبهة 

  كنايــة عن صفـــة 

"لو نرى إذا المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند  
  ربهم"  

  الذل

"وإذا بشر أحدهم باألنثى ظل وجهه مسودا وهو  
  كظيم " 

  الحزن

  الصمت  إنما السالم من ألجم فاه بلجام 

  التشاؤم  فالن ينظر إلى الدنيا بمنظار أسود 

  الكرم  صديقي بابه مفتوح دائما  

  اللغة العربية   لغة الضاد أجمل اللغات 

  كنايـــة عن موصـــوف 

  البترول   الذهب األسود عماد الصناعة 

  الطيارون  نسور الجو أبطال العبور 

  المصريون   أبناء النيل أخالقهم طيبة 

  مصر   كنانة هللا 

  أم كلثوم  كوكب الشرق 

  نسبة العفة إلى أمي   العفة تحت ثياب أمي 

نسبة المجد إلى    المجد يمشي في ركاب المجدين  كنايـة عن نسبة 
  نسبة الخيل إلى الخير   الخيل معقود بنواصيها الخير   المجدين
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نسبة الممدوح إلى    ..  والمجد حول ركابه    الجود بين ثيابه 
  : اإلتيان بالمعنى مصحوبا بالدليل عليه في إيجاز وتجسيم وإقناع وإمتاعسر جمال الكناية   الجود والمجد

  

  ) المجــــــــــــــــــاز المرســــــــــــــــــل 4
اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لعالقة غير المشابهة التي تكون بين اللفظ المستعمل والمعنى المقصود   

  منه (أي إن الكاتب يذكر كلمة والمراد كلمة أخرى والبد من وجود عالقة بين الكلمتين) 
  

  أمثلة المجاز المرسل                                                  
  

  العالقة    المقصود  المذكور   األمثلة 

  "  مؤمنة  رقبة" فتحرير  -
  "  الراكعين " اركعوا مع  -
  ربك ذي الجالل واإلكرام"   وجهويبقى  -
                                                      هجاني قافية فلما قال :::  القوافيوكم علمته نظم  -
  طيبة كشجرة طيبة"  كلمة ألم تر كيف ضرب هللا مثال " 

  رقبة 
  الراكعين

وجه         
قافية         

  كلمة 

  عبد
  لينالمص

  ربك 
  الشعر
  كلمات

زئي
لج

ا
ـــ

ـــ
ــ

ة
  

  المعنى المذكور هو جزء من المعنى المقصود التوضيح :
  

                      في آذانهم"  أصابعهم "إني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا -
  ما ليس في قلوبهم  بأفواههم يقولون  -
                                                 فترة طويلة  مصر أقام المتنبي في   -
  ماء زمزم شربت   -

أصابعهم    
أفواههم         

  مصر 
  ماء 

أناملهم  
  ألسنتهم

  بعض مصر 
  بعض الماء 

كلي
ال

ـــ
ـــ

ــ
ة

  

  المعنى المذكور هو الكل للمعنى المقصود  التوضيح :

  فليصمه "   الشهرفمن شهد منكم "  -
  عليهم مدرارا "  السماء" فأرسلنا  -
  وليست على غير السيوف تسيل ::نفوسناتسيل على حد السيوف   - 
                   ظالم إال سيبلى بأظلموما من :::  هللا فوقها   يدإال   يد وما من  -
  ال تنكر"  يد" أبي له علي  -
  

الشهر     
السماء 

نفوس           
يد                  

  يد
  

  الهالل
  المطر
  دماؤنا 

وقدرة    قوة
  عطاء
  

بي
سب

ال
ـــ

ـــ
ـ

ة
  

  

  المعنى المذكور سبب للمعنى المقصود  التوضيح :

  "  ــًارزق" وينزل لكم من السماء   -
  من ربكم "   مغفرة" وسارعوا إلى   -
  "  قوة " وأعدوا لهم ما استطعتم من  -
                                                                  "  نارا" الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم  -
  كثيرا"  رزقا" أمطرت السماء  -

رزق  
مغفرة        

قوة               
نار              

  رزق 

  مطرا 
  العمل
  أسلحة
             حراما
  المطر

  
ببي

س
لم

ا
ـــ

ـــ
  ة 

  المقصود للمعنى) نتيجة( مسبب   المذكور  المعنى  التوضيح :
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  "  نعيمإن األبرار لفي   " -
                   امربعً ا ثم سقتك الغوادي مربعً  :: وقوال لقبره   معنا على  ألمً  -
  هللا خالدون رحمة المؤمنون في   -
عند كل مسجد                                                زينتكمخذوا   -
                                                                   ."  جحيم الفجار لفي إن "  -
  

نعيم           
معن  
رحمة  

زينة           
  جحيم

  

  الجنة
  قبر معن 
  الجنة  

       متزينين 
  جنهم     

  

الي
لح

ا
ـــ

ـــ
ـــ

ة 
  

  محله "مكانه"  الحاّل ويقصد يذكر   التوضيح :

  "  مقامي" إن كان كبر عليكم   -
  "  ناديه" فليدع  -
                                              إني أخاف من المعاطب البحرال أركب  -
لحفل شاي                                                                                                          فصلهدعا الطالب -
  ببراءة المتهم  المحكمة حكمت -
ل                                                                نزالمسرق اللص  -
                                                          "  صدرك ألم نشرح لك  " -
                                                              القبورربي اغفر لتلك  -
  فأكرموني"   بالقوم" نزلت -
  "  القرية "واسأل  -

  مقامي  
  ناديه 
  البحر

  فصله  
  المحكمة 
  المنزل  
  صدرك  
  القبور  
  القوم 
  القرية 

  نفسي 
  أهل ناديه 
     السفن

الطالب 
  القاضي
  المال
  قلبك

         الموتي 
بيتهم               

    أهل القرية

حلي
لم

ا
ـــ

ــ
ة

  

  ) الحالّ (  ويقصد المكان يذكر   التوضيح :

  أموالهم "  اليتامى ا"وآتو -
                                       ... "  مجرما" إنه من يأت ربه   -
                                                            البن كوبًا من  شربت اليوم  -
  الذي تنتجه بالدهم  القطنيلبس المصريون -
  كل يوم   القمح يأكل المصريون  -
    

  اليتامي  
مجرم      

البن 
القطن 
  القمح
  

  كانوا يتامى 
  كان مجرما

القهوة                 
                لثياب   ا
  لخبزا

  

ار
عتب

ا
  

ك ما
ـــ

ـــ
ان

  

  يذكر الحالة السابقة للشيء   التوضيح :

  ا " كفارً  فاجرا" وال يلدوا إال   -
  "  خمراإني أراني أعصر  -
  وإنهم ميتون "  ميت "إنك  -
                           " بالدهنوشجرة تخرج من طور سيناء تنبت  -
    اشجرً زرعت اليوم  -

           

فاجر   
خمر              

ميت  
الدهن 
  شجر  
  

  سيكون فاجرا
  سيكون خمرا 
  ستكون ميتا 
  سيكون دهنا

بذرة                 
  

ار
عتب

ا
  

 ما
يك

س
ـــ

ــ
  ون 

  الشيء مستقبال يذكر ما سيكون عليه :   التوضيح

  

  الدقة في اختيار العالقة في إيجاز        : سر جمال المجاز المرسل 

  "   حدد نوع الكناية "      تدريبات على الكناية

)  ة عن صفة وهي الطول والمكانةيانك. (ــــادِ مالع رفيعُ  جــادِ نال ◌ُ طويل *قالت الخنساء في أخيها صخر  1)
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  )صفة الجشع( ع.نصـا مـــا هللاُ  ــا يـدرِ مول *كلهـا إليـه  األرضَ  يجمـعَ  الفتى أنْ  يودُّ  )2

  ) نسبة الخير للخيل( .بنواصيها الخير إلى يوم القيامة""الخيل معقود  ملسو هيلع هللا ىلص  قال النبي3) 

  ) أو الكسل الترف صفةناية عن ك(وم الضحى. نئ  4)

  ) كناية عن صفة اإلقامة وترك السفر. (ألقى فالن عصاه 5)

  ) كناية عن الترف والغنى( .نــــاعمة الكفين 6)

  ) دم والتحسرنكناية عن كناية عن ال. (قـرع فــــــالن سنه 7)

  ) كناية عن الشهرة. (يشـار إليه بالبنــــان 8)

  )كناية عن السرعة ألن النعامة تشتهر عن العرب بسرعة عدوها( .ركب جناحي نعامة 9)

  ) الشيخوخة والهرم ألن الهرم يمشي على العصا ويعتمد عليها(. لوت الليالي كفه على العصا 10)

  ) كناية عن السفر( .فالن ال يضع العصا على عاتقه 11)

  )كناية عن الشيب. (كبرت سن فالن وجاءه النذير 12)

  . وقائع الدهروسئل آخر فقال: هذا  .رغوة الشبابسئل أعرابي عن سبب اشتعال شيبه، فقال: هذا   13)

  ) كناية عن الشيب ألن الشباب إذا بلغ نهايته كان كالشراب الذي طال عليه العهد فاختمر فظهرت عليه الرغوة(

  ) ثباته واطمئنانه) . (كان بليل الريق قليل الحركاتا فقال: ◌ً مدح أعرابي خطيب  14)

ال 15) فالن  تقول  الذراععرب:  الثوب،  رحب  اإلزار،  نقى  الصدر؛  طاهر  دواعي  نظيف، شريف   .سليم  (كرم، 
  طيب ال يحقد)  ،اهرط

  ) كناية عن هزالها وضعف ساقيها( .تُرخى ذيلها على عرقوبي نعامةبي امرأة فقال: وصف أعرا 16)

  ) كناية عن البالهة وقلة العقل( .فالن عريض الوساد، أغم القفا 17)

  ) كناية عن نسبة (  .فالن الكرم في حلته 18)

  ) كناية عن التكبر( .فالن نفخ شدقيه 19)

  )ة عن الغضبي انك( .فــــالن ورم أنفه 20)

  )ة عن الفقريانك. (أشكو إليك قلة الجرذان: قالت أعرابية لبعض الوالة 21)

  ) كناية عن الطول. (فالنة بعيدة مهوى القرط 22)

  ) كـريم - عـزيـز - طـويـلإذا مـا شتا. ( كثير الرمـــــاد * العماد رفيع طويل النجاد :قالت الخنساء 23)

  ) كناية عن موصوف وهي السفينة . (}رٍ سُ دُ وَ  ألواحٍ  اتِ ى ذَ لَ عَ  اهُ نَ لْ مَ حَ وَ {قال هللا تعالى: 24) 

  ان.بمـــــواطن الكتممشغــوفة  *قوم ترى أرمــــاحهـم يــــوم الوغى  25)
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  قلت لهـا قفي.  موطن األســــرار إلى * ااها ودب دبيبهـولمـا شربنــــ 26)

  .اللب والرعب والحقـدحيث يكون  * اصلهنفأتبعتها أخري فأضللت  27)

  ) كناية عن موصوف وهو القلب. (غــــانضمجـــــــامع األوالطاعنين  * دمالضاربين بكـل أبيـض مـخــ 28)

  ــالال.سُ ال كــــــــــأن أبـــــــــاه أورثه * ـــار رق ودقالنسليـــل 29) 

  : داء معروف السل: بضم السين هو والسالل - الولد :يللالس •

  . صنع السيف  مهمة فينار الألن  السيفعن  كناية ]سليل النار[الكناية في قوله: • 

  )  كناية عن نسبة( .ن يتبع ظله والمجد يمشي في ركابهمْ ◌ُ الي 30) 

  ) الشهرة(.  والقلمُ  والقرطاسُ  والرمحُ  والسيفُ  *تعرفني   والبيداءُ  والليلُ  : فالخيلُ للمتنبي31) 

  ) ة عن نسبةيانك(.  لجود بين ثيابه والفضل بين ركابها :قال الشاعر32) 

  ) كناية عن موصوف وهي السفينة( وحبس ؟ ا بمنعٍ ما له مولعً   * أبوك بخيلما  ميا ابنة الي 33)

  )النساء -الرجال (. بخضـــــا  كمن في كفه منهم * ـــــاةن قـومــن في كفه منهم   34)

  (الحناء)؛ فهما سواء أمام سطوة سيف الدولة. بالخضاب (الرمح) والمرأة بالقناة • كنى عن الرجال 

  )ى بالنخلة عن المرأة التي يحبهانك( هللا السالمُ   ورحمةُ  عليكِ  * رقٍ عـــــ ذاتِ  منْ   نخـلةً يا أال 35) 

  ) لبخلصفة ا( دور وال غسل المناديل.القـــــطبخ  * بيض المطابخ ال تشكو إمـاؤهم36) 

  ) صفة البخل (.رش بلقيسبع  ءأشبه شي * تهفامطبخ داود فــــي نظـــــ 37)

  ) صفة البخل ( القراطيس.ا من أنقـى بياضً  * اخه إذا اتسختطبـــــــــاب يث38) 

  ) صفة البخل ( .روب والعطـروالمشـــــ * أكولي مختصـر المـــــــت ف39) 

  )صفة البخل ( در.والمنديـل والقـ *  • نقي الكـــــــأس والقصعة

  )ة عن النحافةي انك( وار)س: القلبا( ول وال قلبــا.يجــــ االً لخولة خلخـــــ * أرى وال النساء خالخيل تجول40) 

  )الندمصفة  . (قرع قالن سنه 41)

ــ  *ير  م حرساهم وبسطهـــــمف42)    )الحاجة والذل -السيادة والعزة صفة (م تــراب. وصبحهم وبسطـهـــ

  ) كناية عن موصوف وهو الربيع . (جديدة ال تنكــــرُ  الشتاءِ  ويدُ  * حميـدةً   المصيفِ  مقدمةُ  نزلتْ 43) 

  )  كناية عن موصوف وهي المرأة الحسناء" ؟ (مند"إياكم و خضراء ال: ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول هللا  44) 

  ) كناية عن موصوف وهي الزوجة ( "ةدَ احِ ة وَ جَ عْ نَ  يَ لِ وَ  ةً جَ عْ نَ  ونَ عُ سْ تِ سع وَ تِ  هُ ي لَ هذا أخِ  قال تعالى "إنّ 45) 

  ). وجشع طمع –زهد وقناعة ( ."واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاءالمؤمن يأكل في معي ": ملسو هيلع هللا ىلصقال 46) 
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  ) كناية عن شدة الكتمان( .ربيب أبي الهول47) 

  )  كناية عن الهدوء والصمت واإلصغاء بدقة(. كأن على رؤوسهم الطير48) 

  )الغباءصفة كناية عن . (فالن عريض القفا49) 

  )سوء العشرة، تقطيبصفة . (حاجباً  ◌ٍ رآني قرب من حاجبكان إذا 50) 

  ) كناية عن البخل والتبذير. (}... اْلبَْسطِ  كُلَّ  تَْبسُْطَها َوالَ  ُعنُِقكَ  إِلَٰى  َمْغلُولَةً  يََدكَ  تَْجعَلْ  َوالَ {قال تعالى: 51) 

رْ  َوالَ {قال تعالى: 52)    )  صفة التكبر( .}َمَرًحا اْألَْرِض  فِي تَْمِش  َوالَ  ِللنَّاِس  َخدَّكَ   تَُصعِّ

ةِ  أُوِلي ِباْلعُْصبَةِ   لَتَنُوءُ  َمفَاتَِحهُ  إِنَّ  َما اْلُكنُوزِ  ِمنَ  َوآتَْينَاهُ { :قال تعالى53)    ) الثراء الفاحش( }اْلقُوَّ

  ) كناية عن موصوف وهو هللا( }والذي نفس محمد بيده{: قال رسول هللا54) 

  ) صفة النعومة. (مُ لَ القَ  ى بظفرهِ رَ بْ يُ  وكانَ  *  هُ سُ مُ لْ يَ  حينَ  زالخ نُ شِ ختَ سْ يَ 55) 

  )  علو المنزلة( .تقول لك صدر البيت 56)

  )كناية عن العداوة( س له جلد النمربل 57)

  ) أي جواد كريم: (جبان الكلب 58)

  ) أي أنه سيئ الكالم كثير السب( :طويل اللسان 59)

  ). كناية عن الحلم: (واسع الصدر 60)

  ) كناية عن الغلظة: (قاسي القلب 61)

  )كناية عن الندم والحزن(  }صبح يقلب كفيه على ما أنفق فيهافأ{قال تعالى: 62) 

  ) كناية عن صفة السرقة أو كثرة ضربه لآلخرين : (  }اليدطويل 63) {

  ) فقد كنى عن المرأة بهذه اآلية( (أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين) :قال تعالى64) 

  ) كناية عن التردد( .مالي أراك تقدم رجال وتؤخر أخرى65) 

  كناية عن الندم }وية على عروشهافأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خا{وله تعالى 66) 

  ) الغفلة والغباءصفة (  .ال يرى ما تحت قدميه 67)

  )كناية عن العزة والكرامة( .ال يطأطئ رأسه 68)

  ) كناية عن نسب الثياب للغنى ال يستحقونه( ثياب أحرار على أجساد عبيد 69)

  ) صفة المزاح( .رسول الشر 70)

  ) كناية عن الشدة واألهوال التي يلقاها اإلنسان( }بقلتركبن طبقا عن ط{قال تعالى: 71) 
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  )كنى عن محمد (ص) بلفظ صاحبكم( }وما صاحبكم بمجنون{قال هللا تعالى: 72) 

  ) كناية عن شدة الهول يوم القيامة( }يوم يكشف عن الساق{قال هللا تعالى: 73) 

  ) كنى بذلك عن اللقيط( }هن وأرجلهنوال يأتين ببهتان يفترينه بين أيدي{قال هللا تعالى: 74) 

  )كنى عن القيامة بالغد لقربهاس ما قدمت لغد] (ولتنظر نف{قال هللا تعالى: 75) 

  ) كناية عن التواضع( }[اخفض لهما جناح الذل من الرحمة :وقال هللا تعالى76) 

  )التشاؤمال. (أن ترى فوقها الندى إكلي *وتعمى   في الورودِ  الشـوكَ  وتــرى77) 

  ) كافور اإلخشيدي( .بالدمِ  البيضَ  خضبُ ي عزاً  ملُ آو *العدا  نصراً على  أرجو منكَ  ◌ِ أبا المسك78) 

  ) السالم. (يلوح بغصن الزيتون 79)

  )الموت( }هادم اللذاتأكثروا ذكر {: ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول هللا   80)

  )  كناية عن قلة الخبرة. (فالن ناعم األظافر 81)

  )كناية عن الشجاعة: (خائض الغمرات  82)

  )كناية عن الشجاعة: (فالن من أسود الشري 83)

  ) رويق: (أخضر األسنانالن ف 84)

  ) كثير الملل(  :فالن من قوم موسى 85)

  ) مامن : (فالن قنفذ الليل 86)

  )الولد األخير: (فالن آخر العنقود 87)

  )جاهل: (فالن من المستريحين 88)

  )  ال خير فيه: (فالن نوى الزيتون 89)

  )اللقيط: (فالن من تربية القاضي 90)

  )العطش : (شيطان الفال 91)

  ) المحبة( :ثمرة القلب 92)

  )المؤلفات: (األقالم ثنفا 93)

  )سكان الخيام: (أهل الوبر 94)

  )سكان البيوت والمدن: (أهل المدر والمدن 95)

  )ـــــــــالهيع : (بيت الرجل 96)
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  ) أمر مستحيل( :بيضة الديك 97)

  ) القلم( :الناطق األبكم 98)

  )النعش: (اءباآللة الحد 99)

  ) دجلة: (السالمنهر  100)

  )الحسد( :داء الضرائر 101)

  )القطن: (الذهب األبيض 102)

  ) األقرباء: (ذوو األرحام 103)

  )المــاء: (مطية الطعام 104)

  )  خيل وأحيانا يقصد بها النوق و الخيامنال: (بنات الرمال 105)

  ) تهامختكناية عن : (هي خرساء األساور 106)

  ) التسامح(كناية عن صفة وهي  .فالن كبير القلب 107)

  ) السرقة(كناية عن صفة وهي  .فالن يده طويلة 108)

  )الخجل واألدب. (كناية عن احمر وجه الفتاة 109)

  ) كناية عن صفة وهي التمسك بالبيت( .ولی بيت آليت أال أبيعه 110)

  ) ة عن اللغة العربيةيانك: (لغـة الضـاد 111)

  ) المصريين القدماءكناية عن : (بناة األهرام 112)

  )مصر . ( أرض الكنانة 113)

  )بغــــــــداد( .دار السالم 114)

  ) كناية عن المدينة المنورة( .طيبــــــــة 115)

  )آدم عليه السالم(. أبو األنبياء 116)

  )  محمد عليه السالم( .خاتم األنبياء 117)

  )موسى عليه السالم(  .کليم هللا 118)

  ) كناية عن عيسى عليه السالم( :روح هللا 119)

  ) الوطن مصر(. نحن أبناء النيل 120)

  )البخيـــل( .جاء قابض يده 121)
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  ) أبو بكـر( .الصديق 122)

  )عمر بن الخطاب(. الفاروق 123)

  ) أبو عبيدة الجراح(. أمين هذه األمة 124)

  ) خالد بن الوليد( .سيف هللا المسلول 125)

  )ـــــــالهيع( :بيت الرجل 126)

  ) أمر مستحيل( :بيضة الديك 127)

  )البركــــــان( :جبل النار 128)

  ) الدنيـا: (حطام المال 129)

  )القلـــم: (الناطق األبكم 130)

  ) البتــــــــرول( :الذهب األسود 131)

  ) األقربـــــــاء: (ذوو األرحام 132)

  ) إبليس : (أبو مرة 133)

  )والمدن البيوت سكان(: الحضرأهل المدر أو  134)

  )المصيبة : (بنت الدهر 135)

  ) الدمعة: (بنت العين 136)

  )الرأي أو الشعر: (بنت الفكر 137)

  ) المـاء: (بنات الفال 138)

  ) كريــم: (فالن كثير الرماد 139)

  ) قروي: (فالن أخضر األسنان 140)

  ) ـــــــاممن : (فالن قنفذ الليل 141)

  )  ال خير فيه: ( الزيتونفالن نوى  142)

  )لبقال( :مجمع األحقاد 143)

  )المـــوت( :هادم اللذات 144)

  )المحبـة ( :ثمرة القلب 145)

  ) المؤلفات: (االقالم ثنفا 146)
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  ) المزمـار: (أبو الصخب 147)

  )الحصـاة: (بنت األرض 148)

  ) السيف( :مدغابن ال 149)

  ) العذاري: (بنات الخدور 150)

  )األمعـاء: (البطونبنات  151)

  ) أرغفة الخبر( :بنات التنانير 152)

  ) األوتار: (بنات اللهو 153)

  )الهموم: (بنات الصدور 154)

  ) الكذب( :بنات عبر 155)

  ) العقـــرب: (أم عريط 156)

  ) األفعـى: (أم الربيض 157)

  ) الجـرادة: (أم عوف 158)

  )الكبرىالمنية أو الحرب أو الداهية : (أم قشعم 159)

  ) الضبع: (أم عمار 160)

  ) الشـــره( :ابن بطنه 161)

  )الشجـاع( :ابن الحرب 162)

  )ىدالصـــــــــ( :ودطابن ال 163)

  ) الليل ال قمر فيه: (ابن سمير 164)

  ) الكلمة( :بنت الشفة 165)

  )سكان الخيــام: (أهل الوبر 166)

  ) األسـد: (ال بأبو األش 167)

  ) ـــــــلمالج: (أبو أيوب 168)

  ) الملـح: (أبو مصلح 169)

  ) الفيـــل: (أبو مزاحم 170)

  )الديــك( :أبو يقظان 171)
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  )الفاتحة: (أم الكتاب 172)

  ) مكة: (أم القرى 173)

  )الجهـــل: (أم الرذائل 174)

  )  العلـم: (أم الفضائل 175)

  ) العجلة: (أم الندامة 176)

  ) رالخمـ: (أم الخبائث 177)

  )المسافر ليال( :السريابن  178)

  )  الواضح أمره( :ابن جال 179)

  ) النهـار( :ابن الدهر 180)

  ) القمـر( :ابن الليالي 181)

  

  

  حدد نـوع المجــــاز في الجمل التالية(2)

  .)الطعام الذي تم شراء بمال الربا عن ( السببيةعالقته  . }... الرباالذين يأكلون  {-1

  .)الشمععن ( اعتبار ما سيكونعالقته  .}فيه شفاء للناس  مختلف ألوانه شرابها ن وطمن ب  يخرجُ  {-2

  . )الكافرعن ( اعتبار ما كانعالقته . }ىفإن له جهنم ال يموت فيها وال يحي ا مجرمً به رإنه من يأت  {-3

عن   كاناعتبار ما  عالقته    }ابأنفسهن أربعة أشهر وعشرً   نيتربص  اأزواجً ذرون  يوالذين يتوفون منكم و  {-4
  ). األرامل(

  .)العقابعن ( السببيةعالقته عليه بمثل ما اعتدى عليكم.  فاعتدوافمن اعتدى عليكم  -5

  .)العقابعن ( السببيةعالقته  .مثلها  سيئة ◌ٍ وجزاء سيئة {-6

  .)بعض اليدعن ( الكليةعالقته  .اسب ا کمجزاء ب  أيديهماوالسارق والسارقة فاقطعوا  {-7

بعض عن (  الكليةعالقته  .}يننمآإن شاء هللا    مصره وقال ادخلوا  وى إليه أبوي آلما دخلوا علي يوسف  ف {-8
  ) أرض مصر

  . )اليدعن ( الجزئيةعالقته  .}انبنوا فوق األعناق واضربوا منهم كل فاضرب {-9

  . )السمععن ( اآلليةعالقته  .}أذنون النبي ويقولون هو ؤذومنه الذين ي {-10

  .)الصالةعن ( الجزئيةعالقته  .}ى من أول يوم أحق أن تقوم فيها لمسجد أسس على التقوفيه أبدً  تقمال  -11
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  .)النارعن ( الحاليةعالقته  .}جحيموإن الفجار لفي  {-12

  .)العمال والبنائينعن ( السببيةعالقته  .}ا لعلي أبلغ األسبابابن لي صرحً   امانهوقال فرعون يا  -13

  . )القلبعن ( المحليةعالقته  .}حرج منه  كصدرفال يكن في  {-14

للذين   {-15 مقامً يمنوا أي الفريقين خآقال الذين كفروا  وأحسن  ر  (  المحليةعالقته    .}ايً ندا  الجماعة في عن 
  . )النادي

  . والكفر)المعاصي عن ( المسببيةعالقته  .}ارنالي إلى نيا قوم مالي أدعوكم إلى النجاة وتدعونو -16

  . )األراملعن (  اعتبار ما كانعالقته . }ن ولدلهإن لم يكن   أزواجكمك ولكم نصف ما تر {-17

  . )إغواء الشيطانعن ( المسببيةعالقته . }مما كانا فيه فأخرجهمايطان عنها فأزلهما الش {-18

  .)القدرةعن ( السببيةعالقته . }هللا فوق أيديهم ديعون هللا يايببايعونك إنما يإن الذين  {-19

 ،)الجسم(عن  يةئ الجزعالقته  .}عربي مبين بلسانرين ذلتكون من المن قلبكح األمين على نزل به الرو  {-20
  . )الكالمعن ( يةلاآله ت) عالقسانلو(

  . )أصحابهاعن ( الجزئيةعالقته . }لها خاضعين أعناقهملت ظف {-21

  . عن الماء المحلية عالقته  .}تجري من تحتهم األنهاروجعلنا  {-22

  .)أهلهاعن ( المحليةعالقته  .}أهلكناها قريةوكم من  {-23

  .  )اآليات القرآنيةعن ( الجزئيةعالقته  . }هللا لكلماتوال مبدل  {-24

  . )صالة القيامعن ( الجزئيةعالقته . }له فاسجدومن الليل  {-25

  .)القدرة والقوةعن ( المحليةعالقته . }بيمينهوالسموات مطويات  {-26

  . )المبشر بميالدهعن ( اعتبار ما سيكونعالقته  .}اا زكيً غالمً إنما أنا رسول ربك ألهب لك  {-27

  .)المالعن ( السببيةعالقته . }تجارتهملضاللة بالهدى فما ربحت أولئك الذين اشتروا ا {-28

  ).حب العجل والفتنة به عن ( السببيةعالقته  .}العجلوأشربوا في قلوبهم  {-29

  .)الجسمعن ( الجزئيةعالقته  .}ربك ذو الجالل واإلكرام وجهى قيب و {-30

 . )أهل القريةعن ( المحليةعالقته  .}منة مطمئنةآكانت  قرية وضرب هللا مثال  {-31

  .)إرادة القراءةعن ( اعتبار ما سيكونعالقته  .}القرآن فاستعذ با قرأتفإذا  -32

  . )من سوف يقتلعن ( اعتبار ما سيكونته قعال .}هب له سلف قتيالمن قتل  {-33

    .)الكالمعن ( الجزئيةعالقته  "أال كل شيء ما خال هللا باطل :يدبقالها شاعر كلمة ل  كلمةأصدق " -34

  .)سمجالعن ( الجزئيةعالقته  .}بكت من خشية هللا عينا: ال تمسهما النار أبدً  اننعي {-35
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  .عن (العطاء وبسط اليد بالصدقات) السببيةعالقته   }يًداي أطولكن ب اكن لحاقً عأسر { :ألزواجه ملسو هيلع هللا ىلصقال  -36

  . )كلهاات ذالعن ( الجزئيةعالقته  .قتسمنليت أنا بقدر الحب ف *  لغرتهكان يجمعنا حب  - 37-79

  . ابوإن كانوا غضا هنايرع  * بأرض قوم ◌ُ السماءإذا نزل  -38

    )هيناعر(  فى  يرضمعن (المطر)، وال  الظرفية المكانيةعالقته المحلية أو  •

  عينا النبات.رأي:  ؛ عن المطر المسببيةعالقته 

  .كالدنانير هبوجو دعا أنصاره  *الحي حين  بُ شعـا عليهِ  سالتْ  -39

  .)الرجالعن ( الجزئية)، ( وجوه) عالقته الناسعن (  المحلية عالقته )شعاب( •

  . ـــــــارهايأط ـــــحبالصوقد نبه  * كهيأـــــــا صدحت  لمني كغي -40

  .)الناس وقت الصبحعن ( الزمانية) عالقته الظرفية الصبح)، و(الطيورعن ( المحليةعالقته  •

  .)الديةعن ( يةبالسبعالقته ، طيبة النشر. بعيدة مهوى القرط * رةضب إن لم أرعـاكِ  ا◌ً دمأكلت  -41

  أال أين المحامونا. ةامل الكي ق * لهمئي أوانفأإنا لمن قــــــــوم  -42

  . ) إفناء هللا لهم بالقتل في الحروبعن ( ةي السببعالقته  •

  .)الذين يقومون بدور التجسسن (ع الجزئيةعالقته  .االعيونا وأرسلنا رً  *نا الجيش جـــــــرا ثـــــــم بعك -43

  .)القصيدةعن ( الجزئيةعالقته  .القافيةفال اللحن يبقى وال  *  رركنظم الدنظـم شـعـري أو -44

  .)القصيدةعن ( الجزئيةعالقته  .امأنفاذهـا تقـطـر الد بقافية * رميته ءشي غير من عوى وعاو -45

  .)القصيدةعن ( الجزئيةعالقته  .ينهجا يةفا ققـال فلما  *ي فالقـــــــواكــــــم علمته نظم و -46

  .)سمجال( عن ئيةزالج عالقته .نفسي من إلي أحب نفس *قامت تظللني من الشمس  -47

   .)الفرسعن ( اورةجالمعالقته اج ؟ نرك المنية ش هل أنت من   * هجسرـــــــان إذا تأخر بقل للج -48

  .)العيونعن ( الجزئيةعالقته وجه الجمال, وسحر كل مليح.  * أحداقنامصر العروبة, أنت في  -49

  .)ة والعقاباالمجاز(عن  يةبالمسب عالقته  ا.فوق جهل الجاهلين لجهفن * أحـد نليجــ  ال أال -50

  . )ذاته كلهاعن ( الجزئيةعالقته ؟ يفعل  القلبوأنك مهما تأمري  *أغرك مني أن حبك قاتلي  -51

  .)القلوب( عن المحلية عالقته .يبغم الصدور في  باق فالحقد * عهده تقادم وإنإن العدو  -52

  .)مسجالعن ( يةجزئ العالقته ؟!  هاجبال كلوبوتحني لمن ك *فمالك ترضى بذل القيود  -53

  . )ـمجسالعن (  الجزئيةعالقته  .رماني ساعدهفلما اشتد  * ـة كـــــــــل يـوميلرمـــــــاأعلمه ا -54

  .  )الوطن(  عن الجزئية عالقته .رجس  المذاهب من يثخب  في  *ل إال أحــق باألهـ داركل  -55
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  .)األصابع( عن الجزئية عالقته .اإلحراق ظىل  أو األنامل قطع * هن ميي تستحق قـــــــوموأديب  -56

  .ميني انبنالفليس لمخضوب  *عهدها  النأيُ  ضُ ال ينق تْ فوإن حل -57

  . )العهدعن ( السببية ) عالقته يمين)، (الكفعن (ية جزئالعالقته  •

  . )والمعروف الخير( عن الحالية هتعالق .طيبُ ز الع  تبين  مكان وكل  *  ببمح جميلال ىلووكل امرئ ي -58

  .)الناس( عن الكلية عالقته. األممُ  الدولة سيف حب وتدعي * جسدي برى قد ـاحبً  ◌ُ أكتم مالي -59

  .) الواشين( عن الجزئية عالقته ب.مشو غير والود الهوى فإن * بيني و بينكم الناسُ حال  وإن يكُ  -60

  .)رىالجسم البشعن ( عتبار ما كانا قتهعال ئب.اذفي الماء  والطين *أنا وهو ماء   طين -61

  . )الدارعن ( الحاليةعالقته حدود. الترحال معن القرى وعن  * يفهمض بكذابينى نزلت ن إ - 62-112

  .)القبرعن (  الحاليةعالقته  .اا ثم مربعً وادي مربعً غسقتك ال * رهقب، وقوال لمعـنٍ ألما على  -63

  .)الجنة( عن  الحالية عالقته .نفسي لدخال في إليه يتن ع ناز * عنه بالخلد شغلت لو نىوطـ -64

  .)الكفارعن ( الحاليةعالقته محم. جوادك إذ يأتي إليها يح*  اغد فقد ا◌ً غرو  الكفر ديار ألفت - 65-115

  .)ربالنعم واألفضال والعن ( يةببالسعالقته  .منها وال أعددها أعدُّ على سابغات *  أيادٍ له  -66

  تسيل  وليس على غير السيوف* ا نالسيوف نفوس حدعلى تسيل  -67

  . )الدمعن ( السببية) عالقته اننفوس)، (السيوفعن (الجزئية عالقته  •

  . )القدرةعن ( السببيةعالقته  ه.ملكناوبات يملكنا شعب  * صرفهانکنا  يدرفتنا ص كم  -68

  .  )القدرةعن ( يةبالسبعالقته لم. ظبأ  بلىوال ظالم إال سي * فوقها هللا  دي إال دي من وما -69

  .)سمجالعن ( الجزئيةعالقته   .راسكلمثلها وحياة  *ة رأسك ال أعـــود اــــيوح -70

  .)الدمعن ( المكانيةعالقته المحلية أو  .حُ طبأم لدفلما ملكتم سال با  * ةجيو منا سفملكنا فكان الع -71

  .)المرض والضعف (عنيةبب الـسـعالقته  .ناصية الصبي ويهرمُ  بُ شيوي *حــــافة نـــم جسيترم الخي والهم -72

  .ا عم شعبهقز روالسماء تمطر   *ي تيـانفتحيا أم يثغالأقطف  -73

  .)المطرعن ( المسببية ) عالقته رزًقا( )،الزهرعن ( السببيةعالقته  •

  .)الهالل والصليبعن ( المحلية أو المكانيةعالقتهما .  معبدهمن للصليب يطل  * ه مسجدلهالل يهل  لمن  -74

  .)العين( عن ئيةزالج عالقته .يئ المترا الغارب الشعاع سناب *  اعً يسيل مشعش فنيجوالدمع من  -75

  .  )العينعن ( الجزئيةعالقته  .ويسهر الخلق جراها ويختصم * وني عن شواردهافج ءأنام مل -76

  .)العينعن ( الجزئيةعالقته افق ؟ وحتام قلبــــي بالتفرق خ * ريحةقبالدموع  ين وجفإلى كم  -77
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  . )العينعن ( الجزئية عالقته شخصه ساعة ولم يخل حسي.  * جفتونيشهد هللا لم يغب عن  -78

  . )القلبعن (  الكليةعالقته  .يئأحشاصعدت إلى عيني من  *تغشى البرية كدرة وكأنه  -79

  .)الضالنعم واألفعن ( ةبيالسبعالقته  .ليلةظ أيدٍ لنا  وعلى الغرب *ل مشرق مجا ولنا الشـــــــرق -80

  .)الرجالعن ( الجزئيةعالقته  .ا بسالحفوق أرضي محصنً  *السمر بيتي  السواعدُ وتقيم  -81

  . )العينعن (الجزئية عالقته  .األجفانفي   ى يغني والدمعس *من أم  الشجاع الشجاع عندي  -82

  . )الرأسعن (  الجزئيةعالقته ه فـرائـد عـقـــــدي. ودرات   *الشرق  رقف مج العالء في أنا تا -83

  .)القلب( عن المحلية عالقته. ايبالحب كلهم الناس أظن *الحب حتى ب يح جوانتفيض  -84

  .)الناس( عن المكانية عالقته. رزينا ـاعً ـمجتم ـونفلـيأتو *بًا اذع قًاأخــال ونذ فيتخ -85

  . كبره ىالشاعر فوهو  اعتبار ما كانعالقته  .الذي أبحر الولدعلى   .مضى عامان يا أمي -86

  .الكتب عن  محلية .ببب بأيامه أحبوأح *  كتبمال ةبحص احبذالأ -87

  مصر عن  جزئيةعالقة  .رسفال  جد أخطارُ مم عن خطير البكال تقعد   النيل بابأي ش -88

  الذات  عن جزئية عالقة .اطمأن القلب ظله في  * ي مقر هناءتينط  -89

    القلبعن  مكانيةعالقة  .ا واحترققً شو اب فيها القلبُ ذجوى  صدري اة مألتْ فتي ل  -90

  مصرعن سكان  محليةعالقة  ر. دما لم تكن ت بري غيدتمصر، لعلك  عن هرمى الفيحاء ةجيزال سل -91

    األمطارعن  مسببيةعالقة  .ــــــــــريتس اقزفاألرإله الكون  *ا راهث قـعـة ندى بــم ثأل -92

  األشخاص  عن جزئية عالقة يب.بح كيراحت  من ارتوى وكم * قلوب إليك حنت كم مصر اي -93

  والهجرة  عظمة الميالدعن  المسببيةعالقة قد غيرا وجه البسيطة حاال.  * دٍ دسؤ ةُ جرهو حسانإ ◌ُ ميالد  -94

    اإلنسان عن كان ما اعتبار .دبرعو تيها فصال  حقير * نه طيأنساعة  ينُ طال نسي -95

  يدال عن جزئية عالقة .معذرتي  كأرجو مضى  ما ولتصفحي *  يذتمنق الكف فمدي غرقت إنـي -96

  الرجلعن  الجزئيةعالقة  .المجهدة يساقالسيدة أجر  إلى طريق  -97

  البحر عن  الحاليةعالقة  .فئان ولن ينال األمن خاجبال الموجيرحم ن  -98

  القوةعن  السببيةعالقة البيض بالدم.  بُ ضخي زاً ع وأملُ  *على العدا  ◌ً ا المسك أرجو منك نصراب -99

  الشخص عن  جزئيةعالقة  .قبل الرحيل الرحيال ىتتوق  * نفس األرض في اةجنال شر إن -100

  العينن ع جزئيةعالقة  .مصراً  يت مقلي أن ترى لمولع بمصر ومن قلبى  نإ مصرأعد ذكر  -101

  على العطاء  القدرة عن سببيةعالقة .أندي من البحرِ  برُ ال صارَ  ربعلى ال *جودها  لو أن معشارَ  راحة  لهُ  -102



ية مع أ/ سالم               وي                                 ف األول الثان الص                  اللغة العر

42 

  اللسان عن  محليةخر. فعن سؤال الناس حسبي من ال يمف  *ي  تيانصفلو لم أرث فخراً لكانت  -103

  الوجهعن   الجزئيةعالقة  .غريبا هالشفاالسرور على  ا بالنصر شاديهم بدا لحنُ دلما ش -104

   الماءعن  المكانيةعالقة  .غدرانهابتدفق  -105

  .القدمعن  محلية .لتز لُ نعالالشكوى إذا    وال يظهرُ  *  الغني عن صديقهِ  محجوبِ  فتى غيرُ  -106

   الناسعن  المكانيةعالقة  .ترقبين ولكن أنت يقظى األرضوتنام  -107

  أصحاب المالعن   السببيةعالقته  .القوةيفعل المال ما تعجز عليه  -108

  .النباتعن  الحاليةعالقة  .رةخضالنظر ماستمتعنا ي  -109

  . السائرينعن  مكانيةعالقة  .ئرساهذا طريق  -110

  . الجسمعن جزئية  عالقة  .مهجتيء عن ـوسرف الصاللهم ا -111

   .الكالمعن  يةئ جزعالقة عن األم.  كلمةلمدير قال ا -112

  . جسمالعن  يةزئجعالقة فالن.  ناصيةأذل فالن  -113

  .المجتمعين في المجلسعن  محلية .عدة قرارات مجلس الوزراءأصدر   -114

  .العربعن  المكانية .قف أ العروبةمجتمع يا  -115

  . الطالبعن  المكانية .يقف احتراما للمعلم الفصل -116

  .الطالب والمدرسينعن بعض  الكلية .سكندريةفي رحلة إلى اال  المدرسةخرجت  -117

  .الغصنعن  الكليةعالقة  .الشجرةوقف العصفور على  -118

  . ما في الطبقعن  محليةعالقة  .كله قطبالأكلت  -119

  .السيارات ومرور الناسعن  المحليةعالقته  .الشوارعي من الحضور ارتباك حركة منعن  -120

  .الماءعن  المحليةعالقة  .الواديسال  -121

   .الشمسعن  المحليةعالقة . الضوءطلع  -122

  .الضوء عن  السببيةعالقة  .المكان مسالشمألت  -123

  .السهامعن  المحليةعالقة  .كنانتهنثر الفارس  -124

  . المراعي واألعشابعن  السببيةعالقة  .واديه امةغمحمى الرجل  -125

  المالبس عن  اعتبار ما كانعالقته  .انتالكوخلعت  القطنـت سلب -126

  وريناء الطغعن  ةنيمكاالعالقة  .ناءغحديقة ذهبنا إلى  -127
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  شرب القهوة عن  اعتبار ما كان عالقته .نبالشربت  -128

  مرخالعن  ةي مسببعالقة  .الحمقـوا السفهاء على سال تجال -129

  . الدموععن  ةيالمسبب عالقته  .وليست على غير السيوف تسيل * اننفوس تسيل على حد السيوف  -130

  أصحابه .عن  مكانيةعالقته  }الزبانية سندعُ  ناديه فليدعُ "قال تعالى  -131

  . الهاللعن  ةي مسببالعالقة  }فليصمه الشهرفمن شهد منكم {قال تعالى  -132

  .القلب عن  ةنيمكاعالقته  ،  }صدرك لكَ  نشرحْ  ألمْ { :قال هللا تعالى -133

  .  اللسانعن  محليةعالقته  }ما ليس في قلوبهم  بأفواههمولون يق{ :قال تعالى -134

  اعتبار ما كان }إن له جهنم ال يموت فيها وال يحيف رماً جيأت ربه مإنه من {تعالى: ال  ق -135

لكم يؤمن با ويؤمن  خيٍر  أذن قل ي ويقولون هو أذن خيرٍ نبون الذومنهم الذين يؤ{ :تعالىال  ق -136
    جزئية }للمؤمنين

  جزئية  }أصلها ثابت وفرعها في السماء طيبةٍ  يبة كشجرةٍ ط ةً لم ك ألم تر كيف ضرب هللا مثالً {تعالى: ال  ق -137

  .  اعتبار ما سيكون .يالً نخ زرعت اليوم -138

  ية بالمسب . ارً يخأمطرت السماء  -139

  كلية  }يديهالظالم على  يعض ومي وقال تعالى: (و -140

  جزئية  }الميتة والدم ولحم الخنزيرعليكم  حرم(إنما  :شأنهيقول جل  -141

 مقعدهُ  أوبفليت علي متعمداً  كذبَ  منْ {: حديث الصحيحقول الرسول صلى هللا عليه وسلم كما جاء في ال142- 
   سببية }النار منَ 

  ة ي المسببعالقته ار، نال يسببما ال  }اارً ن طونهمْ بفي  أكلونَ يا ما إنمً لظي مايتال أموالَ  يأكلونَ  ذينَ ال إنَّ  {-143

    سببية. }يَْكِسبُونَ  َكانُوا بَِما َجَزاءً  َكثِيًرا َوْليَْبُكوا قَِليًال  فَْليَْضَحُكوا {-144

َضاَعةَ  يُتِمَّ  أَن أََرادَ  ِلَمنْ  َكاِملَْينِ  َحْولَْينِ  أَْوَالَدُهنَّ  يُْرِضْعنَ  َواْلَواِلَداتُ 145- {   .  }الرَّ

  مسبب عن طاعة المؤمنات ألمر هللا في شأن أطفالهن  يالفعل، ألن اإلرضاع مسببية •

ُركَ  ِإنَّا تَْوَجلْ  َال  َقالُوا  {-146   ) اعتبار ما سيكون( .}َعِليمٍ  بِغَُالمٍ  نُبَّشِ

ْعلُوَماتٌ  أَْشُهرٌ  اْلَحجُّ  {-147   مسببية  }اْلَحّجِ  فِي ِجَدالَ  َوَال  فُسُوقَ   َوالَ  َرفَثَ  فََال  اْلَحجَّ  فِيِهنَّ  فََرضَ  فََمن مَّ

  }بِاْلَمْعُروفِ  بَْينَُهمْ  تََراَضْوا ِإذَا أَْزَواَجُهنَّ  يَنِكْحنَ  أَن تَْعُضلُوُهنَّ  فََال  أََجلَُهنَّ  فَبَلَْغنَ  النَِّساءَ  َطلَّْقتُمُ  َوِإذَا {-148

  .  اعتبار ما كانعالقته   أي: الذين كانوا أزواجهن سابقًا ، :أزواجهن •

    جزئية. }َعاِليَةٍ  َجنَّةٍ  فِي*   َراِضيَةٌ  لَِّسْعيَِها*   نَّاِعَمةٌ  يَْوَمئِذٍ  ُوُجوهٌ  {-149
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ُ   يُْغنِيَُهمُ  َحتَّٰى  نَِكاًحا يَِجُدونَ   الَ  الَِّذينَ  َوْليَْستَْعِففِ  {-150   .تكاليف الزواجعن  يةالمسبب عالقته.}فَْضِلهِ  ِمن َّ

ِذهِ  تَْقَرَبا َوالَ  ...151- { ا فَأَْخَرَجُهَما َعْنَها الشَّْيَطانُ  فَأََزلَُّهَما * الظَّاِلِمينَ  ِمنَ  فَتَُكوَنا الشََّجَرةَ  َهٰ     }فِيهِ  َكاَنا ِممَّ

  .الغاوية لهما عن السببيةة تعالق •

  .الكلمات عن  الجزئيةعالقته قالها شاعر كلمة لبيد)  كلمةٍ أصدق : (ملسو هيلع هللا ىلصقال   -152

  األنامل .عن  الكليةعالقته ،  هم) ن اذفي آ أصابعهمقال تعالى: (يجعلون  -153

  بعض الماء . عن الكليةعالقته  . ماء زمزمشربُت  -154

  . البالد  أهلعن  المحليةعالقته . ،  كراما  لىع انوضوقومي وإن  *وإن جارت علي عزيزة  بالدي  -155

   .أهل القرية عن ؛ المحليةعالقته  .)القريةقال تعالى: (واسأل  -156

  . الجنة عن  الحاليةعالقته  .) نَِعيمٍ  لَِفي اْألَْبَرارَ  إِنَّ ( -157

  .ديار القوم عن  الحاليةعالقته  فأكرموني. بالقوم  ◌ُ نزلت -158

  .النبات عن  السببيةعالقته ،  ) ثالغي(رعت الماشية -159

  .  المطرعن  سببيةمالعالقته ) ..رزقاآياته وينزل لكم من السماء هو الذي يريكم قال تعالى: (-160

  . السالحعن  سببيةمالعالقته ) ..قوةلهم ما استطعتم من  وأعدواْ قال تعالى: (-161

  .  الراشدينعن  اعتبار ما كانعالقته أموالهم..)  يمايتالتوا آقال تعالى: (و -162

  .  موتك في المستقبلعن  اعتبار ما سيكونعالقته وإنهم ميتون)   ميتقال تعالى: (إنك  -163

  . عصير العنب عن  اعتبار ما سيكونعالقته ). خمًراقال تعالى : (إني أراني أعصر  -164

  . المطر عن  المسببية عالقته ، اتً انبأمطرت السماء  -166

  . العباد عن  جزئية،  ))..نصفينعبدي ت الصالة بيني وبين سم((ق :سبحانه في الحديث القدسي  قوله -167

  كاملة .الصالة عن  الجزئيةعالقته ،  }الراكعينَ  واركعوا معَ { :قال تعالى -168

  .  اعتبار ما كانل ، عالقته عبر بالماضي عن المستقب ،  }هللا أتى أمرُ { :قوله تعالى -169

  .األعضاء عن  )مكانية( عالقته  ؛ ذلكاألمن مجلس قرر   -170

  . الجنة عن  حاليةعالقته   }فيها خالدونَ  هللا همْ   ةِ ي رحمف ف{قوله تعالى:  -171

    )مكانية( . }التي كنا فيها القريةَ  سألِ او{قال تعالى:  -172

  ) اعتبار ما سيكون( }في القتلى القصاصُ  مُ عليك ◌َ كتب{قال تعالى:  -173

  ) كلية( .ماء زمزمشربت  -174
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    )يةلك(. مصرخلدون  سكن ابن -175

  .الماء عن  )محلية(  .األرض الدلوسقت  -176

  . زيد عن  الجزئيةعالقته   .ناصية زيدأذل خالد  -177

  . الثياب عن  اعتبار ما كانعالقته ،  .الذي تنتجه بالدهم القطنسون لبي -178

  . الكلمات عن  جزئيةعالقته  .ا كبير األثرله  كلمةألقى الخطيب  -179

    .الحطب عن  اعتبار ما سيكونعالقته  .في هذا المكان انارً أوقدوا  -180

  الماء .عن  المحليةعالقته ،  .الوادي لاس -181

  .  الخمر عن  )مسببية(عالقته شرب هذا الرجل األذى.  -182

  . فاطمة عن  جزئيةعالقته فاطمة.  ديطلب عمر  -183

  .القدرة عن  )يةببس (عالقته .هللا فوق أيدينا  يد -184

  .  الزوجة عن  )محلية( . عالقته ؟ بيتك تدجكيف و -185

  . جهنم عن  )حالية(، . جحيم يفل رافجوإن ال -186

  .  الثيابعن  اعتبار ما كانعالقته  .الصوفلبس نو القمحأكل ننحن في الجزائر  -187

  . الحطبعن  )اعتبار ما كان( .تدفأ بهانل اارنا نأوقد ل -188

  .النبات عن ) سببية(،  ) الغيث ت الماشية رع(  -189

  .  )يةبسب( العشب :المعنى المراد .واديه مامةغ فالن رعي -190

  عن الحطب . )اعتبار ما سيكون(. ا◌ً نارسأوقد   -191

  . اإلنسان عن ) جزئية( .يفعلِ  القلبَ مهما تأمري   وأنكِ  *لي تقا  حبكِ  أغرك مني أنَّ  -192

  . األشخاص عن  جزئيةعالقته  .نانيردكال هبوجو هُ أنصار * دعا حين يحال شعابُ  عليه ◌ْ سالت -193

  . وربذالعن  اعتبار ما سيكون عالقته  .اشجرً زرعت اليوم  :مثال -194

  القوم . عن  حالية  .لقرى والترحال محدودعن ا * ضيفهم نابيكذبي نزلت ن أ -195

  ) اعتبار ما سيكون( .وإنهم ميتون)ميت   إنكَ ( تعالى:قال   -196

   )جزئية ( ثر.األ كان لها كبيرُ  كلمةألقى الخطيب  -197

  .القتل  عن  سببيةعالقته الجاهلينا.  فوق جهلِ  نجهلَ ف *أحد علينا  ◌ْ ال ال يجهلن -198

  . الصالة عن  جزئيةالقيام عالقته  .)هنبواحتساباً غفر له ما تقدم من ذ ارمضان إيمانً  قاممن ( :ملسو هيلع هللا ىلصقال-199
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  عن الثياب .  اعتبار ما كان .بالدهم الذي تنتجهُ  القطنالمصريون  سُ بلي -200

  .ملء الفضاء عن  الحالية  .فوقهمُ  وميال ء مل والمشرفيةُ  * همُ فخل الطرقِ  ءمل  وجيةُ ع واأل -201

  .  أطفالهمعن  اعتبار ما يكون .}اا كفارً فاجرً دوا إال لوا عبادك وال يضلرهم يذإن ت إنكَ {عالى قال ت -202

  .السفينة عن  محلية،  أخاف منه المعـاطـب  *ني إ البحرال أركب  -203

                 . اإلنسان عن  اعتبار ما كانعالقته  .والطين في الماء ذائب  *وهو ماء  أنا ينط-204

  العبد . عن جزئية .مؤمنة)  رقبة(فتحرير  تعالى:قال - 205

  .عن (الرؤية والمشاهدة) اآلليةعالقته  .الناس ينأعفأتوا به على  -206

  .)السمع( عن اآللية عالقته .أذن ي ويقولون هونبومنه الذين يؤذون ال-207 

                 ، لمطـر)عـن (ا المحليةعالقته  ابا.وإن كانوا غضـ هرعينـا * بـأرض قـوم ماءــسالنزل إذا -208 
  .رعينا النبات :أي ) ؛عن المطر ةي المسببعالقته  والضمير في (رعينـا

  .)الفرسأو المجاورة عن ( الحاليةعالقته اج ؟ تالمنية  كهل أنت من شر *  رجهس ان إذا تأخر جبقل لل -209

  . )الرجالعن ( المجاورة عالقته  .رافإال النعام المن هابشلها  * خفاف فال تـري بواأثبرموها - 210

  .)األحداثعن ( الزمانيةعالقته الظرفية  .در اإلحساناكولكن ت ه * لياليربما تحسن الصنيع - 211

  .  )الكالمعن ( اآلليةعالقته  .تزيد وتكذب لسنةأنشرته  * إن لم يطـوه ءوكذلك سر المـر -212 

  .)الحربعن ( اآلليةعالقته  .دانالمهمنك ولو شئت كان الحلم   * الحلم في محض قدرة ضرأيتك مح -213 

  .)الرجالعن ( اورةجالمعالقته  .ليس الكريم على القنا بمحرم * ثيابهفشككت بالرمــح األصم -214 

  ) األحداثعن ( الزمانيةرفية  ظالعالقته  .زمانأمن سره زمن ساءته  * كما عاهدتها ـــــــــامياألهـي -215

  . )األحداثعن ( الزمانيةية فرظعالقته ال .ويأتيك باألخبار من لم تزود * ما كنت جاهال األيامستبدي لك -216

  .)األحداثعن (  الزمانيةعالقته الظرفية  .سنانا ركب المرء في القناة *قناة  الزمانكلما أنبت -217

  . )الكتابةعن ( يةلاآلعالقته  .يتراعيدمـــــــــي ونور  * ـــــــرى نذرتبللوحدة الك-218 

  .)الماء( عن اورةجالم عالقته .،  هائ شواطعودوا إلى مصر غوصوا في -219 

  .)الفرسانعن ( اآلليةعالقته ت. ُدعي تىونادوني أجبت م  * األعـادي ـلُ خيوإن دارت بهم -220 

  . )الكالمعن ( اآلليةعالقته  .لسانله وجه وليس له  *ه تــــــراا أن بً عي ءـــــــرمالبفـى  ك-221

 .)نالشخصيعن ( المجاورةعالقته  .سلِ تن ابكثيي من ب اثي ىلسف *  ةققد ساءتك منى خلي ◌ُ فإن تك- 222

  .)الصبح زمانعن (الجمال في   الزمانيةرفية ظعالقته ال ر.بالده األخض صباح *وخبأ في حقائبه -223 

  .)الكتب والكتابةعن (  المحليةأو المكانية عالقته   .وأحبب بأيامه أحببِ  * المكتبا صحبة بذال حأ-224 
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تكن    الدهر-225 فـال  الرجـال  تمم  *يفترس  ال  .والرتب  المناصبيشهم  طن  عـن   الزمانيـةة  رفي ظعالقته 
  والكبر).عن (الفخر  السببيةالقته طيشه المناصب والرتب) عت)، (حـوادث الدهـر(

  .)الكتابةعن ( اآلليةعالقته  .مُ أقال قبلي سطرتْ   عصماءَ  * قصيدة ألفِ  ◌ُ ماذا أقول وألف - 226

  . )األحداثعن ( الزمانيةعالقته الظرفية  .التنعمالشقا فيها مقام  أقيمُ  * يغيظ الحاسدين وحالةً  امً وي -227

  . )مرحلة الشبابعن ( الزمانيةية ف رظعالقته ال .فأخبره بما فعل المشيب  *ا يعود يومً  الشبابأال ليت -228 

  . )المخاطب في النهارعن ( الزمانيةرفية ظعالقته ال .سعيد نهارك-229

  . )نالطععن ( ليةاآلعالقته  .ا◌ً سيف طعن الجندي عدوه -230

  . )الماء والطعامعن ( اآلليةعالقتهما  .من العسل  ملعقةته  م، وأطعابً كون آمظسقيت ال-231 

  .)دلْ الجَ عن ( اآلليةعالقته  .اطً سورب الجالد المذنب ض-232 

المستعصيات  -234  إلى  ماءً   *  لهبخيوصول  الشمس  قرن  كان  يقصد    .ألوردا  فلو  الفرسان خبالحيث  يل 
  . اآلليةوالجنود فالعالقة 

الليل ألن  ؛  حيث يقصد بالليل من ينام فيه  .المطي بنائم  يلُ لوما    متِ ن و  *رى  سفي ال  نا يا أم غيالنِ تلقد لم-235 
  .زمانيةال ينام فالعالقة 

الوفاءَ   تَ بوإذا صح-236  ب،  ُء.والخلطا  األصحابُ   كَ بردفي    *ا  مً س جم  رأى  نفسه ال بردك(  ـيقصد  ) الشخص 
 . المجاورةمالبسه فالعالقة 

  )العبدعن ( الجزئيةعالقته . }رقبة فك  .وما أدراك ما العقبة .فال اقتحم العقبة { -237

  .)الماءعن ( المحليةعالقته . }األنهارجنات تجري من تحتها  مويدخلك{-238

  . )لوازم الحرب من أسلحة(عن  المسببيةعالقته . }قوةوأعدوا لهم ما استطعتم من { -239

  . )ما يشتري لالنتفاع بهعن ( السببيةعالقته . }بينكم بالباطل أموالكمتأكلوا  وال{ -240
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  الطباق  -1

  : الجمع بين الشيء وضده في الكالم  
  

  طباق بالسلب       طباق باإليجاب        
  التضاد بين كلمة وعكسها 

  " والضراء  السراءالذين ينفقون في " 
  التضاد بين كلمة ونفيها   

  " من هللا وال يستخفونمن هللا   يستخفون" 
  

  تأكيد المعنى وتوضيحه عن طريق ذكر الشيء وضده .    سر جماله:
  

  جملة مضادة لجملة       المقابلة  -2
  " عن المنكر وينهون بالمعروف  يأمرون "  -كثيرا"                                 وليبكوا قليال  فليضحكوا" 
  تأكيد المعنى وتوضيحه عن طريق ذكر الشيء وضده .   سر جماله:  

  
  ذكر الشيء وما يتصل به من معنىمراعاة النظير     -3

  السماء والنجوم   - الشجرة والعصافير                           -
  تأكيد المعنى وتوضيحه.   سر جماله : 

  
  التورية   -4

  غير مقصودوهو قريب معنى     
      هو لفظ مفرد له معنيان 

  المقصود وهو بعيد معنى     
  

  الشعر بين أحمد شوقي وحافظ إبراهيم معركة مثل : 
  فما بال شوقي اليوم أصبح باردا      ...     يقولون أن الشوق نار ولوعة  -

  " شوقي = حبي أو أحمد شوقي " 
  فخانها اإلنسان والكلب حافظ      ...   أودعت وديعتان عند إنسان وكلب  -

  " حافظ = وفي أو حافظ إبراهيم  
  المفاجأة التي تنبه الذهن وتدفعه إلى التأمل في الكالم وداللته.  سر جماله : 

  
  الجناس   -5

  تشابه اللفظان في النطق ويختلفان في المعنى، 
  " ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة مثال: "   

  ) الثانية معناها ساعة زمنية ساعة  ) األولى معناها يوم القيامة                   كلمة (ساعة كلمة ( 

  جناس ناقص     جناس تام 
  هو اتفاق اللفظين في أمور أربعة هي : 

  . المغرب في   المغربصليت  مثال:  -1
  . ساعةفي   ساعةأصلحت  مثل:   -2

  . هو ما اختلف فيه اللفظان في واحد  
  

  . الصحائف ال سود  الصفائح، بيض ترتيب الحروف  - 
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  . ذهبوقد    ذهبالوقت من  مثال:  -3
  القلب عنها.  سال مصر هل   سال مثال:  -4
  

  
  اختالف حرف أو حرفين -

  " تنهروأما السائل فال   تقهر"فأما اليتيم فال  
  " المساقبالساق إلى ربك يومئذ  الساق"والتفت 

  
  " َخلقيفحسن   ُخلقي"اللهم كما حسنت  تشكيل 

  سر جماله : 
  يعطي جرًسا موسيقيًا و يثير انتباه القارئ .   - 1
  

  " ال يوجد إال في النثر فقط " السجع  -6
  اتفاق الفواصل (الكلمات األخيرة في كل فقرة) في الحرف األخير 

  "اللهم أعط منفقا خلفا ، وأعط ممسكا تلفا" -
  " رحم هللا عبدا قال خيرا فغنم، او سكت فسلم" -
  "الحر إذا وعد وفى، وإذا أعان كفى ،وإذا ملك عفا" -

  سر جماله : 
  يزيد التعبير قوة وتأثيرا ووضوحا. -2جرسا موسيقيا.                                     يعطي  -1
  

  " ال يوجد إال في الشعر وفي البيت األول فقط " التصريع  -7
  اتفاق نهاية شطري البيت األول في القافية  

  وكيف يملك دمع العين مكتئب ؟     ...     لكل دمع جرى من مقلة سبب  -
  وظنوني ألهلي قد نسيت       ...     أعدائي السكوتسكت فغر  -

  يعطي جرسا موسيقًيا يثير الذهن و يقوي االنتباه.  سر جماله : 
  " ال يوجد إال في الشعر فقط " حسن تقسيم  -8

  هو تقسيم البيت إلى جمل متساوية في الطول واإليقاع
  بكابتي، متفرد بعنائي     ...     متفرد بصبابتي، متفرد 

  يعطي جرسا موسيقيا يثير الذهن و يقوي االنتباه .   سر جماله : 
    

 

  األسلوب 
  ما المقصود باألسلوب؟   -1-

  ج: األسلوب هو الطريقة التي يعبر بها اإلنسان عن أفكاره ويصوره بها مشاعره. 
  اذكر أنواع األسلوب وعناصر كل نوع.  -2-

  ج: أنواع األسلوب وعناصر كل نوع. 
  الصور) مثل ُكتب األدب.  -األلفاظ -يخاطب العاطفة وعناصره (األفكار  أدبي:(أ)

  األلفاظ) مثل ُكتب الرياضيات.  –يخاطب العقل وعناصره (األفكار  علمي: (ب) 
  : (أو ميسر) يخاطب العقل والعاطفة معا وعناصره   علمي متأدب(جـ) 

  تب (التاريخ والفلسفة واالجتماع) قليل من الصور) مثل ُك  -األلفاظ  –(األفكار                    
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  ما سر اختالف وتنوع األسلوب األدبي؟   -3-
ج: يختلف األسلوب األدبي باختالف الموضوع والعصر والجو النفسي والشكل الفني (شعرا أو نثرا)  

  والشعر غنائي وملمحي ومسرحي والنثر: رسائل وخطب ومقاالت وقصص). 
  

  واألسلوب األدبي. قارن بين األسلوب العلمي  -4-

  األسلوب األدبي    األسلوب العلمي  

  يخاطب العقل.  )1
  ألفاظه دقيقة محددة  )2
  تكثر فيه المصطلحات العلمية  )3
 األفكار فيه جافة.  )4
 يقوم على الحياد )5
  األلفاظ على قدر المعاني.  )6

  يخاطب العاطفة.  )1
  ألفاظه موحية  )2
  يخلو من المصطلحات العلمية   )3
 بالعاطفة األفكار فيه ممتزجة  )4
 يعتمد على التأثير العاطفي  )5
  األلفاظ فيه فضفاضة قد تتعدد معانيها.  )6

  
  بناء الجملة وبناء العبارة 

  س: كيف يبنى األديب الجمة والعبارة؟ 
  ج: يتصرف األديب في بناء الجملة اسمية أو فعلية  

باختيار ألفاظها أو التقديم والتأخير في كلماتها أو بحذف بعض اجزائها أو بتوكيدها بمؤكد واحد أو بأكثر  
 أو بعدم توكيدها  

 أو جعلها خبرا أو إنشاء  
  أو ببنائها للمعلوم أو للمجهول كل ذلك بوحى مشاعره. 

  
  بناء العبارة يخضع ألغراض بالغية  

  كاملة يكمل بعضها البعض أو لوجود مناسبة بينها خبرا أو إنشاء  فيتم الوصل بين الجمل إذا كانت مت -
ويفصل بينها إذا كان معنى كل جملة منفصال عن معنى األخرى أي إذا استقلت كل جملة بمعناها عن   -

 األخرى او إذا كانت إحداهما خبرية واألخرى إنشائية 
 الجملة األولى   كما يفصل بين الجمل إذا كان معنى الجملة الثانية توكيدا لمعنى  -
 وكل ذلك نابع من إحساس األديب ومن طبيعة األسلوب.  -
-   

  

  الكتاب المدرسي .. تدريبات

قال الجارم يصف اللغة العربية :                                                                                                 -1
يا بنة الضاد أنت سر من الحســ  ....... ـــن تجلى على بنى اإلنساِن                                            

كنــِت فى القَفر جنة ظللتـــــــها  ....... حاليات من الغصون دوانـى                                                           
  لغة الفن أنت و السحر و الشعـ  ....... ـر ونور الحجا ووحى الجنانِ 

 بم وصف الشاعر اللغة العربية ؟   )أ
 مبينا سر جمالها .  ، فى البيت الثانى صورة تشبيهية . وضحها   )ب
  ما العاطفة المسيطرة على الشاعر ؟   ) ج
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  قال البحترى :  -2

أتاك الربيع الطلق يختال ضاحكا ...... من الحسن حتى كاد ان يتكلما                                                            
ـــة  ....... وكان قذى للعين إذ كان محرما                                                                  أحل فأبدى للعيـــون بشــاش

  ورّق نسيم الريح حتى حسبنــه ........ يـجيء بأنفــاس األحبـة نُـعّـَمـا 

 بم وصف الشاعر الطبيعة في فصل الربيع ؟   )أ
 التعبير السابق ؟ وما سر جماله ؟ " ما الخيال فى يختال ضاحكا "   )ب
 ) ؟ أحلَّ ــ محرما ماذا أفاد الجمع بين : (   ) ج

  قطع بالغية أخري ........ 

  

            

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  

10  

  ولــــي وطــــن أليــــــــــــــــت أال أبيعــــه 
  عهــــدت بــــه شــــرخ الشــــباب ونعمــــة
ــنفس حتـــى كأنــــــــه ــد ألفتـــــــه الـ   فقـ
ـــهم ـــال إليـــ ــان الرجــــ ــب أوطـــ   وحبـــ
ــرتهم ـــم ذكــــ ـــروا أوطانهـــــ   إذا ذكـــــــ
ـــي ــه لئيم،وعزنـــ ــامني فيــ ـــد ضــ   وقــــ
ـــي ــرت بمنزلـــــ ــداثا أضـ ـــدث أحـ   وأحــ

  يوراغمنـــــي فيمـــا أتـــي مـــن ظالمتــــــ
ـــاعر ــا لشــ ــون حقـ ــوم ال يرعـ ــن القـ   مـ

  فجل عن المظلـــوم كـــل ظالمــــــــة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  وأال أرى غيـــري لـــه الدهــــــــر مالـــــــــكا
ـــكا ــي ظــال لــــــــ ـــحوا ف   كنعمــة قــوم أصبـ
  لهــا جســـــــد إن بــان غــودرت هالـــــــكا
ـــالكا ــباب هنـــــــــ ـــا الشـ ـــآرب قضاهــ   مــــ

  ـا، فحنــوا لذلكــــــاعهـــــود الصــبا فيهـــــ
ـــكا ــم بحبــالـــــ ــه معصــ ــا منــ ـــا أنــ   وهــــ
ـــالكا ـــه المســـــــ ــه منـــ ــى بيعيـ ــغ إلـ   يريـ
ـــالكا ـــهد احتيــ ــي جــ ــد فـ ــي اجهـ ــال لـ   وقـ
ـــالكا ـــهم بفعـــــــــ ـــدي أفعالـــــ   وال تقتـــــــ

  وقتـــــك نفوس الكاشحين المهـالـــــكا

  

  هـ   221ولد وعاش في بغداد سنة الحسن علي بن العباس بن جريح الرومي  لشاعر :    التعريف با
  من ناحية أمه  الفرس  من ناحية أبيه وإلي  الروم ينتمي إلى  -
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  فضال عن الثقافات األخرى السائدة في عصره وال سيما المنطق  عربية إسالمية ثقافته  -
  شاعر مطبوع ُعرف بالتشاؤم والقلق النفسي والشك في الناس بسبب فقدانه أوالده وزوجته    -
  األديب عباس العقاد ألف عنه كتابا    -
  ئه فدس له السم  ) خاف هجاالمعتضدوزير ((القاسم بن عبيد هللا)  م وقيل إن   896 - هـ 283توفى  سنة  -

  مناسبة النص :  
الجار سبال   هذا  بعيدا،وقد سلك  بيته والرحيل  بيع  ليجبره علي  الرومي مضايقته  ابن  جيران  أحد  حاول 
متعددة لتحقيق هدفه لدرجة أنه أحدث شرخا في جدران بيت ابن الرومي قاصدا هدمه، فحزن ابن الرومي من 

يس دون أن يمسه بسوء، وشكاه إلي والي بغداد ليرفع عنه الظلم  فعل هذا الجار اللئيم، وتألم من فعله الخس
  داعيا له بالخير. 

  
  وأال أرى غيري له الدهـــــر مالــــــكا   ولي وطن أليــــــــــــت أال أبيعه  -1

 معناها  الكلمة  معناها  الكلمة 

مكان إقامة اإلنسان والجمع (أوطان)    الوطن
  والمراد بالوطن هنا البيت  

  ي  ،ل  ،أقسمت (مادة ) أ   أليت

مركبة من (أن) الناصبة للمضارع و(ال)    أال
  النافية 

  ملك،صاحبا (ج) مالك   مالكا 

  ، الزمن و يقصد طوال الحياة (ج) الدهور   الدهر  
  األدهر 

  

  .   لي وطن (بيت) أقسمت أال أبيعه وأال أرى له مالكا غيرى مدى الحياةالشرح:  
بتقديم الخبر (لي) على المبتدأ (وطن) للتخصيص  أسلوب قصر   لي وطن 

  والتوكيد . 
  تفيد التعظيم    نكرة   وطن  

  (بيته) عن تمسك الشاعر بوطنه   كناية   أليت أال أبيعه 
  أسلوب مؤكد بالقسم  

  بالنفي واالستثناء للتخصيص و التوكيد .   أسلوب قصر   وأال أرى غيري له الدهر مالكا 
  برغبة الشاعر في استمرار ملكيته لبيته مدي الحياة   توحي   الدهر  
  للعموم والشمول    نكرة   مالكا 
  لوطنه و تمسكه به . يفيد تأكيد حب الشاعر   تكرارها   أال  

  يوضح المعني ويؤكده   طباق إيجاب   مالكا   –أبيعه  
عن شدة حب البيت والتمسك به وجمال الكناية : االتيان   كناية   البيت كله  

  بالمعني مصحزب بالدليل في إيجاز وتجسيم  
  

  كنعمة قوم أصبــحوا في ظال لـــــــــكا   عهدت به شرخ الشباب ونعمة  -2
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 معناها  الكلمة  معناها  الكلمة 

  أوله  شرخ الشباب  عرفت وقضيت   عهدت
أهل الرجل (م) نساء  جماعة و   قوم    نعمات   ، أنعم  ،)نقمة (ج) نعم xحال حسنة (  نعمة  

  (ج) أقوام 
    جمع (ظل) وهو الكنف والرعاية (م) ظل    ظالل

  الشرح: 
أيها الوالي العظيم    –ينعم رجال صاروا في كنفك ورعايتك  فقد قضيت في البيت أيام شبابي الجميلة منعما كما 

–  
  
  

  عهدت به شرخ الشباب 
  عن السعادة بذكريات الشباب في هذا البيت   كناية 

  بتقديم الجار والمجرور للتخصيص والتوكيد   أسلوب قصر 
  بحذف الفاعل والمعنى ( ذقت نعمة)   إيجاز  نعمة 

  للتعظيم   نكرة 
أصبحوا  نعمة كنعمة قوم 

  في ظال لكا
شبه نعمته في وطنه (بيته) بنعمة الرجال فازوا بعطف الوالي   تشبيه تمثيلي 

العظيم وسر جماله التوضيح ويوحي باعترافه بفضل بيته  
  عليه وتعظيم الوالي. 

  جمالها : التوضيح ،،صور الوالي بشجرة كبيرة لها ظالل   استعارة مكنية   قوم أصحوا في ظاللكا  
  للكثر ة والتعظيم.   جمع   ظالل

  لها جســـــد إن بان غودرت هالـــــكا   فقد ألفتــــه النفس حتى كأنـــــه -3

 معناها  الكلمة  معناها  الكلمة 

  األنفس   ، الروح (ج) النفوس    النفس   أحببته وأنست به   ألفته
  (أجساد)جسم والجمع   جسد  بعد وانفصل   بان

هلكا   ، هلكي   ، )حيا (ج) هالكين xميتا (  هالكا   تركت   غودرت 
هوالك،

بعدت عنه  وقد أحبت نفسي هذا البيت وأنست به لدرجة أنه صار بالنسبة إليها كجسد يحتويها فإن   الشرح:
  تركت ميتا. 

  
  و جمالها : التشخيص  ، صور النفس بإنسان يألف   استعارة مكنية   ألفته النفس 

شبه وجوده في بيته بوجود النفس (الروح )في الجسد وسر    تشبيه تمثيلي   حتي كأنه له جسد 
جماله توضيح الفكرة برسم صورة لها ويوحي بقوة عالقته  

  ببيته وارتباطه به 
  نتيجة لما قبله   عالقته 
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  وسيلته ( قد ) ........   تعليل لما قبله.   أسلوب مؤكد   فقد ألفته 
  في ترك منزله وبناءه    تفيد الشك   إن

  للعلم بالفاعل وهم أهله وجيرانه  مبني للمجهول   إيجاز بحذف الفاعل   غودرت 

  لما قبله ( جواب شرط )   نتيجة 
  للتهويل    نكرة   هالكا 

  مــــآرب قضاهــا الشباب هنـــــــــالكا   وحبب أوطان الرجــال إليـهم -4

إن مما يحبب الناس في أوطانهم تلك األماني والحاجات التي حققوها فيه أيام صغرهم 

طان الرجال إليهم  حبب أو
  مآرب 

  بتقديم بتقديم المفعول به علي الفاعل  للتخصيص والتوكيد  أسلوب قصر 

  أنه ال يقدر حب الوطن إال الرجال األوفياء له.   تدل على   إضافة (أوطان) إلى (الرجال) 
  للتعظيم   نكرة    مآرب   –أوطان 
  أفاد التشويق   تأخيرها    مآرب  

  تفيد الكثرة و التعظيم    جمع    مآرب)   –الرجال  –(أوطان 
  يجري مجري الحكمة    البيت كله  

  

  عهـــود الصبا فيهـــا  فحنوا لذلكــــا     إذا ذكــــروا أوطانهــم ذكرتهم  - 5        

  

 معنــــــــــــــــــــــــــــــاها الكلمة معنـــــــــــــــــــــــــــاها الكلمة

  الحداثة والصغر والمضاد (الشيخوخة)   الصبا   أزمنة (م) عهد   عهود  
      ملوا    ،اشتاقوا (مضاد) نفروا   حنوا

وكلما ذكر الرجال أوطانهم تذكروا أيامهم الماضية في صباهم فحنوا لتلك األيام وزاد شوقهم إلي أوطانهم.
  

  ، صور األوطان بأشخاص تذكر الناس بفترة شبابهم   استعارة مكنية   أوطانهــم ذكرتهم عهـــود الصبا
  جمالها : التشخيص  

  لما قبله     نتيجة   ذكرتهم  

تدل علي أنهم لم ينسوا أوطانهم أبدا ..أما ( تذكروا )    ألنها   ( ذكروا)  أجمل من  (تذكروا ) 

 معنـــــــــــــــــاها الكلمة معنـــــــــــــــــــــــاها الكلمة

أماني    –حاجات  –مطالب   -بغية   مآرب 
  مأربة )   –مأربة   -والمفرد (مأرب

  حققها   ،نالها   قضاها

  المراد في أوطانهم .. اسم إشارة للبعيد يعود علي الوطن ( هنا + الم بعد + كاف خطاب )  هنالكا
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  توحي بالنسيان  
  للكثرة  جمع   عهود 

  
  فحنوا لذلكا  

  لما قبله   نتيجة 
  تفيد سرعة التجاوب مع حديث الذكريات    الفاء 

  تناسب الحديث عن الماضي    أفعال ماضية   حنوا   –ذكرتهم 
 

  وهـــا أنا منه معصم بحبــالــــكا     وقـــد ضامني فيه لئيم وعزنــي  -6

 معنـــــــــــــــــــــاها الكلمة معنــــــــــــــــــــــــاها الكلمة

  –لئام دنئ األصل و خسيس × كريم (ج )   لئيم  ظلمني × أنصفني   ضامني 
  أآلم )  –لؤماء 

  محتم بك والجئ إليك (ج) معصمون   معصم    قهرني وغلبني (مضاد) أعانني    عزني 
      أمانك و حمايتك و عهدك (م) حبل    حبالكا 

لتحمينـي منـه   –أيها الوالي    -ظلمني جاري اللئيم وشق على نفسي هذا الظلم منه وإنني الجئ إليك

وتنصفني .
  وسيلته  قد والفعل الماضي    أسلوب مؤكد    قد ضامني 

  بتقديم الجار والمجرور للتخصيص والتوكيد   أسلوب قصر    ضامني فيه لئيم  
  للتحقير بعدم ذكر اسمه   نكرة    لئيم

  يبين شدة الظلم الذي تعرض له الشاعر    ) ضامني) علي ( عزنيعطف (
  حرف يفيد التنبيه     ها    ها أنا منه معصم  

  صور أمان الوالي و حمايته بالحبال و جمالها : التجسيم    استعارة تصريحية    حبالكا 
  توحي بثقة الشاعر في حماية الوالي له . 

  يريغ إلى بيعيه منـــه المســـــــالكا     وأحــدث احداثا أضرت بمنزلـــــي  -7

 معنــــــــــــــــــــــــاها الكلمة معنـــــــــــــــــــاها الكلمة

الحق والمراد يحاول إجباري  يحيد عن   يريغ   ابتدع أشياء منكرة (م) حدث  أحدث احداثا 
  ويريد ويطلب . 

      الطرق (م) مسلك   المسالكا 

بيتي والرحيل عنه  ا بيع  بتدع جاري أشياء غريبة منكرة أضرت بمنزلتي وسلك سبال متعددة ليجبرني على 
  وهجرني وعاداني  

  
  
  أحداثا    

  للكثرة     جمع  
  للتهويل    نكرة  



ية مع أ/ سالم               وي                                 ف األول الثان الص                  اللغة العر

56 

عن إصرار الجار علي شراء البيت ومحاولته إجبار الشاعر    كناية    يريغ المسالك إلي بيعيه. 
  سالكا في ذلك كل الُسبل على بيع بيته 

  لالستيالء علي البيت   تدل على كثرة و تنوع حيل هذا الجار  جمع     المسالك 
  يعطي نغمة موسيقية ويثير الذهن.  جناس     أحداثا)  –(أحدث 

  وقال لي اجهد في جــهد احتيــالكا     وراغمنــي فيما أتي من ظالمتـــي  -8

 معنــــــــــــــــــــــــــــــــــاها الكلمة معنــــــــــــــــــــــــــاها الكلمة

  ما أخذ مني ظلما    ظالمتي   أذلني و هاجرني وعاداني   راغمني 
  خداعك ( ما لديك من الحيل )   احتيالكا   ابذل ما في وسعك و طاقتك    اجهد  

لقد عاداني جاري قائال لي: ابذل ما في وسعك من الجهد ونفذ ما لديك من الحيل .

  
  عن سوء معاملة جاره له بعدما ارتكب من إفساده في بيته   كناية   راغمني فيما أتى من ظالمتي. 

عن عدم اهتمام هذا الجار بالشاعر المظلوم و شدة ظلم    كناية   اجهد في جهد احتيالكا
   الجار

  والتحدي للشاعر  نوعه أمر غرضه التهديد   أسلوب إنشائي   اجهد  
  يثير الذهن ويؤثر في النفس  ناقص  جناس  جهد  –اجهد 

  

  مـــــن القـــــوم ال يرعـــــون حقـــــا لشــــــاعر -9
  

  وال تقتـــــــــدي أفعالـــــــــهم بفعـــــــــــــالكا  
  

 معنــــــــــــــــــــــاها الكلمة معنـــــــــــــــــــــــــاها الكلمة

  تتأسي  و تتشبه    تقتدي    يحفظون (مضاد) يضيعون   يرعون 

يخاطب الشاعر الوالي لينصفه من جاره فيقول متحسرا على ضياع حقوق الشعراء أيها الوالي إن 

كثيرا من الرجال ال يحفظون حقوق الشعراء وال تشبه أفعالهم بأفعالك العظيمة .

من القوم ال يرعون حقا  
  لشاعر 

  عن اعتزاز ابن الرومي بمكانته الشعرية    كناية 

إهماال وتحقيرا له.. تقديره (من القوم رجال  بحذف المبتدأ   إيجاز  من القوم  
(  

  فهم ال يرعون الحق ولو كان قليال   ،،،للتقليل   نكرة   حقا 
  للتعظيم  نكرة   شاعر  

  
  ال تقتدي أفعالهم بفعالكا

صور األفعال بأشخاص ال تقتدي باآلخرين . جمالها :    استعارة مكنية 
  التشخيص

  عن حسن أفعال الوالي    كناية 
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  للكثرة    جمع   فعال    –أفعال 

ــ ن المظلـ ـفجل ع -10 ــ ل ظالمـــــوم كـ   ة   ــ
  

ـــك نفـــــوس الكاشـــــحين المهــــــالكا   وقتـــ
  

  

 معنـــــــــــــــــــــــاها الكلمة معنـــــــــــــــــــــــــاها الكلمة

  ،أهلكتك  ،حفظتك وصانتك (مضاد) ضيعتك   وقتك   أزل  - اكشف   جل
  )  األمر (قِ 

  المراد أسباب الهالك (المفرد)  المهلكة   المهالك   األعداء المبغضين (م) الكاشح  الكاشحين 

فأزل عني أيها الوالي كل مظلمة وأنا أدعـو لـك بـأن يحفظـك هللا مـن نفـوس األعـداء الكـارهين وأن يصـونك 
ويحميك من الهالك.

  جمالها : التجسيم  ،،صور الظالمة بشئ مادي يكشف   استعارة مكنية   مة  جل عن المظلوم كل ظال

  يفيد الترتيب والتعقيب    حرف عطف   الفاء 

  نوعه أمر غرضه االلتماس والرجاء   أسلوب إنشائي   جل

  العموم والشمول   تفيد   كل  

  جمالها : التجسيم  ،صور النفوس بدروع تحمي   استعارة مكنية   وقتك نفوس الكاشحين المهالكا 

  خبري لفظا إنشائي معنى غرضه الدعاء  أسلوب

  للكثرة  جمع   مهالك - كاشحين  - نفوس

  نتيجة للبيت السابق   عالقته   البيت كله  

  يثير االنتباه ويؤثر في النفس بجمال   جناس  ظالمه  –المظلوم 

  

  غرض الشكوي    : يمثل النص غرضا جديدا .فما هو ؟ 1س
  العصر العباسي   : إلي أي العصور األدبية ينتمي النص ؟ 2س
  : كيف تغير بناء القصيدة و تطور في العصر العباسي ؟  3س

: كان الشعراء يبدءون قصائدهم بالبكاء علي األطالل أو وصف المحبوبة ثم وصف الرحلة ثم   قديما 
  الموضوع الرئيس في القصيدة . 

  : لم يلتفت الشاعر لكل ما سبق وإنما دخل في موضوعه مباشرة دون تقديم . في العصر العباسي 
  :ماذا نتج عن االزدهار الحضاري في العصر العباسي ؟ 4س

  ظهر وصف الحدائق والقصور والدور ..... 
  :ما سمات أسلوب الشاعر ؟ 5س

  ترابط المعاني وعمقها  وضوح الفكر   سهولة األلفاظ
    عمق الصور مع قلتها  المحسنات عدم التكلف في 
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  ..............وحدة الوزن  والقافية    :حدد مصدر الموسيقي في األبيات6س
  : اذكر مالمح و شخصية الشاعر  7س

  متمكن من أدوات الفن الشعري (ديوانه من أكبر دواوين الشعر العربي )   شاعر مولد ( محدث)         
فقير وضعيف و يخشي إيذاء  

  جاره           
  متشائم يميل لإلنفراد و تأويل األلفاظ للمعني السيئ .    

  
  

  تدريبات علي نص البيت وطن

  السؤال األول

  ولـى وطـــن آلـيـت اال أبيعه                         .. وأال أرى غيــرى لــه الدهـر مـالـكا

  ونعمة                       .. كنعمـة قـوم أصبـحـوا فـي ظـاللـكا عهـدت به شرخ الشباب 

  فقـد ألفتـه النـفـس حـتـى كـأنه                        ..  لها جسد إن بـان غـودرُت هالـكا  

  وحــبـب أوطـان الـرجـال إليهـم                      ..  مآرب قضـاهـا الشباب هنالكـا 

  ـم ذّكـرتـهـم                          ..  عهـود الصبـا فيهـا فحنوا لذلـكاإذا ذكروا أوطانه

  :   ميزمن بين البدائل التالية

   ـ معنى كلمة «ألفته » في البيت الثالث 1

   أ ـ وثقت به        ب ـ أنست به            ج ـ اعتنت به               د ـ انبهرت به

   في البيت الخامسـ معنى كلمة « الصبا »  2

  أ ـ الصغر         ب ـ القوة                 ج ـ الحلم                    د ـ الشوق

    ـ معنى كلمة « عهود » في البيت الخامس 3

  أ ـ مواثيق         ب ـ عهود                 ج ـ أزمنة                    د ـ وصايا 

     البيت الثانيـ معنى كلمة « شرخ » في  4

  أ ـ أول            ب ـ وسط                 ج ـ آخر                    د ـ سرعة

   ـ مضاد كلمة « نعمة » في البيت الثاني 5

  أ ـ صدمة         ب ـ ندم                 ج ـ نقمة                    د ـ خوف

  ة :ميّز مما يلي الفكرة الرئيسة لألبيات السابق -6

  ب ـ اعتزاز بذكريات الشباب                           أ ـ شوق وحنين للوطن 

  د ـ اعتراف بفضل الوالي                           ج ـ التمسك بالوطن حياة
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  ميّز مما يلي نوع الخيال في قول الشاعر : " ذكرتهم عهود الصبا " في البيت الخامس : -7

  ب ـ استعارة مكنية                                       أ ـ تشبيه بليغ 

  د ـ تشبيه مجمل                             ج ـ استعارة تصريحية 

  ا " في البيت األول : حدد مما يلي نوع البديع " أبيعه ـ مالك -8

  أ ـ تصريع         ب ـ طباق                 ج ـ جناس                    د ـ مقابلة

  ميّز مما يلي عالقة قول الشاعر : " غودرت هالكا " في البيت الثالث بما قبله : -9

  ـ توضيح أ ـ تعليل         ب ـ تفصيل                 ج ـ نتيجة                    د

  حدد مما يلي داللة تنكير كلمة " مالكا " في البيت األول :  -10

  أ ـ العموم         ب ـ التعظيم                 ج ـ التحقير                    د ـ التخصيص

  السؤال الثاني 

  بحبالكـاوقـد ضـامنـى فـيـه لئـيـم وعزني                     وهـا أنـا منـه معصــم 

  وأحـدث أحداثـا أضـرت بمنزلى                     يريغ إلـى بيـعيـه مـنـه المسالكـا 

  وراغمنـى فيـمـا أتـى مـن ظالمتي                   وقال لي اجهـد فـي جـهـد احتيالكا

  مـن القـوم ال يرعون حقا لشـاعر                     وال تقـتــدى أفعالهـم بفعالكـا 

  فجـل عـن المظلـوم كـل ظـالمـة                      وقتـك نـفـوس الكاشحين المهالكا 

   ميز من بين البدائل التالية

  ـ معنى كلمة « ضامني » في البيت السادس : 1

  أ ـ قاتلني         ب ـ راوغني                 ج ـ ظلمني                    د ـ نافسني 

  يرعون » في البيت التاسع : ـ معنى كلمة «   2

  أ ـ يحفظون         ب ـ يوثقون                 ج ـ يفهمون                    د ـ يكرمون

  ـ مضاد كلمة « وقتك » في البيت العاشر : 3

  أ ـ ذمتك         ب ـ أهملتك                 ج ـ تركتك                    د ـ ضيّعتك

  الناس ، وموقف الوالي من الشاعر . : قارن بين موقف 2س

   الناس : ال يحفظون حق الشاعر، وال يقدرونه

  الوالي : يحفظ حق الشاعر، ويقدره، ويغمره بنعمته 
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   : حدد مما يلى العنوان األنسب لألبيات السابقة  3س

   ب ـ حيل الجار ولؤمه                                         أ ـ المطالبة برفع الظلم

  د ـ اإلعراض عن الشكوى                                   ج ـ الدعاء على الحاقدين 

   : حدد مما يلي نوع الخيال في قول الشاعر : «حبالكا» في البيت السادس 4س

  أ ـ استعارة مكنية       ب ـ استعارة تصريحية      ج ـ تشبيه بليغ              د ـ تشبيه مجمل 

   مما يلي الغرض من األمر في قول الشاعر: «فجل عن المظلوم» في البيت العاشر: حدد  5س

  أ ـ االستعطاف         ب ـ الرجاء                 ج ـ النصح                    د ـ التمنّي 

  : حدد مما يلى داللة إضافة ياء المتكلم في قوله : « منزلي » في البيت السابع 6س 

  ب ـ العموم والشمول                                   أ ـ التخصيص واالعتزاز 

  د ـ التوضيح والتأكيد                                           ج ـ الشك والتقليل 

  : استنتج المغزى الضمني في البيت التاسع  7س

  ب ـ التقليل والتحقير من الجار                          أ ـ جذب االنتباه لمكانة الشعراء

  د ـ مدح عدل الحاكم وقوته                        ج ـ إظهار حبه للشعر والنبوغ فيه

  : استنتج ثالثا من الخصائص األسلوبية للشاعر تضمنتها األبيات  9س

  ـ سهولة األلفاظ                    ـ عمق الصور مع قلتها       ـ وضوح الفكر

  الموسيقا) -الخيال  -الفكر  -ن بين أبيات البسامي وأبيات ابن الرومي من حيث : (األسلوب : واز 14س

  يقول الشاعر البسامي : 

  وجـار ال تـزال تـزور منه             ..      قـوارض ال تـنــــام وال تُنيم 

  قريب الدار نائـى الود منه             ..      معانــــدة أبـت ال تستقيــم 

  يبادر بالسالم إذا التقينا                 ..      وتحت ضلوعـه قلـب سـقيم 

   

  يقول الشاعر ابن الرومي :

  وقـد ضـامنـى فـيـه لئـيـم وعزني                     وهـا أنـا منـه معصــم بحبالكـا

  المسالكـا وأحـدث أحداثـا أضـرت بمنزلى                     يريغ إلـى بيـعيـه مـنـه 

  وراغمنـى فيـمـا أتـى مـن ظالمتي                   وقال لي اجهـد فـي جـهـد احتيالكا
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  األسلوب :

  ابن الرومي : نّوع بين الخبري واإلنشائي ـ استخدم القصر البالغي للتوكيد 

  البسامي : اعتمد على األسلوب الخبري ـ خلت أبياته من القصر البالغي

  الفكر :

  ابن الرومي : واضحة حيث ظهرت عداوة الجار في االعتداء على بيته  

  البسامي : ضمنية فقد كان الجار عنيدا غير ودود يُخفي الحقد في قلبه  

  الخيال :

  ابن الرومي : غلب التعبير الحقيقي في األبيات مع ندرة الخيال  

  البسامي : كثرت الكنايات واألخيلة 

  الموسيقا :

  كال الشاعرين اعتمد على الموسيقا بأنواعها 

  ـ الظاهرة : تمثلت في وحدة الوزن والقافية   1

  ـ الخفيّة : تمثلت في ترابط الفكر ، وإيحاء األلفاظ وروعة الخيال 2

 نماذج نصوص متحررة المحتوى 

  قال "المتنبى" مخاطبًا األمير سيف الدولة السؤال األول : 

ا 1)  ْن ُرواِة قَصـــاِئديَومــَ   الـــّدْهُر إالّ مـــِ
راً 2)  ّمِ ــَ ــيُر ُمشـ ْن ال يَسـ ــَ ــِه مـ اَر بـ ــَ   فَسـ
ا3)  عراً فإنّمــــَ ْدَت شــــِ   أِجْزنـــي إذا أُْنشــــِ
ْوتي فــإنّني4)  ْوٍت َغيــَر صــَ     َوَدْع كــّل صــَ

َدا   بََح الـــّدهُر ُمنشـــِ ــْ عراً أصـ   إذا قُلـــُت شـــِ
َدا ّرِ ي ُمغــــَ ْن ال يُغَنــــّ ى بــــِه مــــَ   َوَغنــــّ

اَك ا ــَ عري أتـــ ــِ َردََّدابشـــ ــُ   لمـــــاِدحوَن مـــ
َدى ُر الصـــّ يُّ َواآلخـــَ ائُِر الَمْحكـــِ ا الطـــّ     أنـــَ

  / ميز اإلجابة الصحيحة فيما يلي : 1س

  معنى كلمة «المحكي» في البيت الرابع :  (1) 

 المعنى  ب المحلق  أ
  المقلد  د  المروى  ج 

  :  نوع البديع في البيت الثاني(2) 

 تصريع، وسجع  ب مقابلة، وازدواج   أ
  مقابلة، وجناس   د  طباق، وحسن تقسيم  ج 

  الغرض من األمر في قوله: «أجزني» في البيت الثالث :  (3) 
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 الرجاء ب التنبيه   أ
  النصح   د  التهديد ج 

  التركيب الذي يمثل استعارة مكنية :  (4) 

 سار به من ال يسير مشمًرا ب وما الدهر إال من رواة قصائدي  أ
  أجزنى إذا أنشدت شعًرا  د  بشعري أتاك المادحون  ج 

  كيب التالية تمثل أسلوب قصر ما عدا : اكل التر(5) 

 أنا الطائر المحكي  ب الدهر من رواة قصائدي   أ
  ودع كل صوت غير صوتی   د  إنما بشعرى أتاك المادحون  ج 

  قال القصيبي : (6) 

  سأصب في سمع الرياح قصائدي        ال أرتجـي غنـمـا وال أتكســب

  بالموازنة بين قول القصيبي والبيت الثالث عند المتنبى من حيث الفكرة نجد أن : 

 القصيبي يتكسب من وراء الشعر، أما المتنبي فيكفيه شهرة قصائده   أ
  فيكفيه شهرة قصائده  المتنبي يتكسب من وراء الشعر، أما القصيبي   ب
  كال الشاعرين يبتغى التكسب من وراء الشعر   ج 
  ويكفيه جودة قصائده وشهرتها  الشاعرين ينأى بنفسه عن التكسب بالشعركال   د

   البيت الثاني كناية عن :(7) 

 قرب الشاعر من (سيف الدولة)  ب  شهرة الشاعر   أ
  تفاؤل الشاعر   د  جمال قصائد الشاعر وبراعته في النظم  ج 
  عليها/ للشاعر خصائص أسلوبية واضحة، استنتج من األبيات خصيصة. ودلل 2س

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

  

  قال "أبو تمام" السؤال الثاني  : 

مـــةُ المصـــيِف حــــميدةً 1)    نزلـــْت ُمقّدِ
ــه2)  ــتاء بكفـ   لـــوال الـــذي غــــرس الشـ
ــت 3)  ــا كانـ ـــلب بهجـــةمـ ــام تســ   األيـ
يا نظــــــرْيكما4)  اِحبَيَّ تَقصــــَّ   يــــا صـــــَ
ــد شــــابَه5)  ــا نَهـــاراً ُمْشِمســـاً قـ     تَريـ

ــرُ    ـــديدةٌ ال تُْنكـــ ــُد الشـــــــتاِء جـــ   و يـــ
ــر ـــائماً ال تثمــ ــيف هشـــ ــى المصــ   القــ
ــان يعــــمر ــروض كـ ــن الـ ــو أن حسـ   لـ
رُ  ــوَّ ــَف تُصــ ــوَه األرِض كيــ ــا وجــ   تريــ

بـــــا فكأنَّمـــــا هـــــو  ُر الرُّ     ُمْقـــــــِمرُ َزهــــْ
  / ميز اإلجابة الصحيحة فيما يلي :  1س

  مرادف كلمة "شابه" في البيت األخير :  (1) 

 خالطه ب جمله   أ
  عکره  د  واجهه  ج 

  نوع الصورة البيانية في قوله: "مقدمة المصيف" في البيت األول : (2) 

 كناية عن صفة  ب تشبيه بليغ   أ
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  كناية عن موصوف   د  استعارة مكنية  ج 
  عالقة البيت األخير بما قبله :  (3) 

 نتيجة  ب تعليل   أ
  تفصيل   د  توضيح  ج 

  التعبير الذي يمثل استعارة مكنية :  (4) 

 األيام تسلب  ب كأنما هو مقمر   أ
  تقصيا نظريكما  د  تريا نهاًرا مشمًسا ج 

  تنكير كلمة "بهجة" في البيت الثالث أفاد:  (5) 

 التهويل  ب التعظيم  أ
  التقليل  د  العموم ج 

  نوع األسلوب في الشطر الثاني من البيت الرابع :  (6) 

 إنشائی غير طلبی  ب خبری   أ
  خبری لفًظا إنشائي معنًى   د  إنشائي طلبي  ج 

  الغرض الشعري لألبيات السابقة : (7) 

 وصف فصل الربيع  ب المدح   أ
  وصف مجالس اللهو   د  الفخر ج 

  من مظاهر تقليد القدماء في األبيات السابقة : (8) 

 مخاطبة الصاحبين ب البدء بمقدمة طللية   أ
  البدء بمقدمة غزلية   د  البدء بالتصريع  ج 
  للشاعر./ استنتج سمتين من السمات الشخصية 2س

  

  يقول "ابن الرومي" عن رجل يدعى عيسى  السؤال الثالث : 

ــه1)  ــى نفســــ ــى علــــ ر عيســــ ــّ   يُقتــــ
  فلـــــــــو يســـــــــتطيع لتقتيــــــــــره2) 
  عــــــــــذرناه أيــــــــــام إعدامــــــــــه3) 
ــق أموالــــــــه4)  يُت لتفريــــــ ــِ     َرضــــــ

ــدِ    ــاٍق وال خالـــــــــ ــيس ببـــــــــ   ولـــــــــ
ــدِ  ــٍر واحــــــ نفَّس مــــــــن منخــــــ ــَ   تــــــ
ِد؟ ــِ ٍل واجـــــ ــَ ــذُر ذي بَخـــــ ــا عـــــ   فمـــــ

ــيس  َدي وارٍث لـــــــ ــَ ــدِ يـــــــ     بالحامـــــــ
  / ميز اإلجابة الصحيحة فيما يلي : 1س

  مرادف كلمة "تفريق" في البيت الرابع :  (1) 

 توزيع  ب تمييز   أ
  تعديل   د  تخصيص  ج 

  مضاد كلمة "يقتر" في البيت األول : (2) 

 يوازن  ب يوسع   أ
  يؤمن   د  يفاضل ج 
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  تنفس" في البيت الثاني بما قبله : "عالقة (3) 

 تعليل  ب توضيح   أ
  تفصيل   د  نتيجة  ج 

  نوع البديع في البيت الثالث :  (4) 

 طباق ب حسن تقسيم   أ
  تصريع   د  جناس ج 

   غرض األبيات السابقة :(5) 

  الشكوي  ب الهجاء  أ
  العتاب  د  االستعطاف ج 

  األمنية التي تمناها الشاعر في األبيات السابقة أن : (6) 

 تقع أموال (عيسی) في يدي وارث جاحد  ب يتخلص (عيسى) من بخله   أ
  يموت (عيسى) غيًظا وكمًدا  د  يلتمس الناس لـ (عيسى) العذر ج 

  ولم أر مثل المال داًء        وال مثـل البخيـل بـه مـصـابـا : قال شوقي(7) 

  وجه االتفاق بين بيت شوقي السابق وأبيات ابن الرومي : 

 الدعوة لإلنفاق في وجوه الخير  ب البحث عن المال بأية وسيلة   أ
  جمع األموال خشية الفقر   د  االستياء من البخل وذم البخالء ج 
  استنتج وسيلة التوكيد في الشطر الثاني من البيت الرابع./ 2س

  

  

  قال "أبو العالء المعرى" السؤال الرابع : 

دوِد ِرضــى1)  دوُد ومنــي بالصــّ ــَك الصــّ   من
  بَي منَك ما لو َغدا بالشـمِس مـا طلَعـتْ 2) 
ـــتهِ 3)    إذا الفَـتـــى ذَمَّ َعـْيـشـــاً فـــي َشـبـيـب
ـّلٍ بــُمــْشـــبِِههِ 4)    وقـد تَــعَــّوْضـُت عن كـُ
    مــا تَـَركــتْ َجـّرْبـُت َدْهـري وأهـِليــه فـ5) 

ـى؟   ــَ ـــواَك قَـضـ ـــي هـ ن ذا عــــلَيَّ بــهـــــذا فـ ــَ   مـ
ـا ــَ ـــا َوَمـضــ ـْرِق مــ ــَ ـِة أْو بـالبــ ــَ ـــن الكــآبــ   مـــ
ـى؟! ــَ ـــاِب مـضـ ـُر الّشـبـ ــْ ــا يـقــــوُل إذا عـصـ   فمـ
بــــــا ِعــَوَضــــــا   فــمــــــا َوَجــــــْدُت أليّــــــاِم الّصِ

ـــِرٍئ  ـــي ُوّد امــ ـــاِرُب فــ ــَي التّــجــ ـــالـ     َغــَرضــ
  / ميز اإلجابة الصحيحة فيما يلي : 1س

  مرادف كلمة "قضي" في البيت األول : (1) 

 انتهى  ب ولی  أ
  حكم  د  دبر  ج 

  نوع الخيال في قوله: "جريت دهرى" في البيت األخير :  (2) 

 استعارة مكنية  ب استعارة تصريحية   أ
  تشبيه مجمل   د  تشبيه بليغ  ج 

  :   البيت األولنوع البديع في (3) 
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 جناس تام ب  حسن تقسيم   أ
  طباق إيجاب   د  تصريع  ج 

  العاطفة المسيطرة على الشاعر في األبيات : (4) 

 اليأس، والتشاؤم ب الحب، والتفاؤل  أ
  الخوف، واالستسالم   د  العزيمة، واإلصرار  ج 

  القيمة الفنية في البيت الثالث :  (5) 

 امتداد فترة الشباب  أ
  كثرة الصعاب التي تعرض لها الشاعر في صباه بيان   ب
  التأكيد على خوف الشاعر من الهرم وكبر السن  ج 
  التأكيد على كره الشاعر لفترة صباه   د
  / استنتج سمة أسلوبية وأخرى شخصية للشاعر، من خالل فهمك لألبيات السابقة. 2س

  / أى األبيات السابقة يتوافق مع قول عنترة ...؟3س

  ومن ذا الذي في الناس يصفو له الدهر؟       دهتنی صروف الدهر وانتشب الغدر   
 ............................................................................................................................. ...........  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .. العماد األصفهاني . 

هـ  519) سنة أصبهان  في ( عماد الدين محمد بن حامد ولد 

  )  صالح الدين األيوبي ) والدولة األيوبية (نور الدين زنكي عاصر الدولة النورية ( شاعر وكاتب 
  عين كاتبا لدي صالح الدين ورافقه في حياته و معاركه  

  هــ  597توفي بدمشق سنة  ، ) ديوان الرسائل   –ديوان شعر  –خريدة القصر ( من مؤلفاته : 
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فضائلها   واطالعي على  وابتهاجي بفضلها  بأهلها  المصرية المتزاجي  بالديار  ’’وأنا مبتدئ 
وجي منها بشكر إحسانها ومقامي اضطالعي بفواضلها ودخولي إليها في خدمة سلطانها وخر

من  وأتملي  جواهرها  بعقود  وأتحلى  وآسنها  عذبها  وأترشف من  محاسنها  على  أترفرف  فيها 
  سعود زواهرها.‘‘ 

 ــــــــــــــــــاهاـــــــــــــمعنـ الكلمة ــــــــــــــــــاهاــــــــــــــمعنـــ الكلمة

اختالطي واندماجي (مضاد) انفصالي    امتزاجي   البالد ( مفرد ) دار    الديار
  وانعزالي  

  ، أهلون . أهالت  ،سكانها (جمع ) أهال  أهلها
  آهال 

  ،فرحي (مضاد) عبوسي   ،سروري   ابتهاجي 
  حزني 

مزيتها (المراد) خيرها (جمع)   ،إحسانها   فضلها
  فضول  –أفضال

  علمي ومعرفتي (مضاد) جهلي    اطالعي

  نهوضي (مضاد) تقاعسي   ، قيامي   اضطالعي  مزاياها (مضاد) نقائصها (مفرد) فضيلة   فضائلها
نعمها العظيمة (مراد) أعمال جليلة (م)    فواضلها

  فاضلة  
ملكها و حاكمها (مراد) صالح الدين    سلطانها

  (ج)سالطين 
  إقامتي (مضاد) رحيلي    مقامي   المراد به معاملتها الحسنة   إحسانها
أتحرك (مراد) أتنعم (مضاد)   ، أتنقل   أترفرف  

  أسكن 
جمالها و مباهجها (مضاد) مساوئها و    محاسنها  

  قبائحها (مفرد) حسن  
شرابها العذب الحلو (مضاد ) مالحها    عذبها  أتمصص ( أشرب متمهال )   أترشف 

  عذوب   ،و آسنها (ج) عذاب 
مائها الكدر ( العكر ) ...(المراد) الشدة    آسنها 

  زالل   ، عذب  ، (المضاد) صاف 
  أتجمل   ، أتزين   أتحلي

  أستمتع    أتملي    ما يزين رقبة المرأة (مفرد) عقد   عقود
  المفرد : زاهرة    زواهرها  نجومها الزاهرة المضيئة (مفرد ) سعد    سعود  

مزاياها   على  واطلعت  بسكانها  اختلطت  ألنني  الجميلة  المصرية  البالد  عن  بالحديث  رسالتي  أبدأ  إنني 
جئت مصر ألكون في خدمة السلطان صالح الدين وخرجت    فسررت بها وأرجو القدرة على شكر نعمها فقد 

منها شاكرا حسن المعاملة فيها حيث كانت إقامتي فيها مترفة آكل من أجود ما فيها وأتلذذ بالشراب متمهال  
  من كل عذب فيها وغيره وأتجمل بعقود جواهرها وأتمتع بالنظر إلى نجومها الزاهرة. 

  
  حب الكاتب لمصر وأهلها.   يوحي     أنا مبتدئ بالديار المصرية 

  بالثقة واالعتزاز بالنفس    توحي    أنا
  يدل علي الثبات واالستمرار   اسم فاعل   مبتدئ 
  تفيد الكثرة و معرفة للتعظيم  جمع   الديار
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  لما قبله   تعليل    المتزاجي بأهلها 
  عن جمال مصر وتعدد مزاياها التي تبهج النفوس    كناية    ابتهاجي بفضلها 

:    استعارة مكنية    اطالعي على فضائلها جمالها   .. عليها   يطلع  مادية  بأشياء  الفضائل  صور 
  التجسيم

  
  شكر إحسانها 

  صور اإلحسان بإنسان يشكر .. جمالها : التشخيص   استعارة مكنية 
  عن حسن معاملة المصريين لضيوفهم    كناية 

  صور الكاتب نفسه بالطائر  .. جمالها : التوضيح   استعارة مكنية   أترفرف على محاسنها 
  عن كثرة خيرات مصر الحسنة   كناية   

  بحب الشاعر لمصر في حالتيها : الرخاء و الشدة   توحي    أترشف من عذبها وآسنها
  الرخاء في مصر بالماء العذب .. جمالها : التجسيمصور   استعارة تصريحية   عذبها  
  صور الرخاء في مصر بالماء اآلسن .. جمالها : التجسيم  استعارة تصريحية   آسنها 

  
  المحسنات البديعية 

  فضلها )   –(أهلها 
  فواضلها )    –(فضائلها   

  إحسانها )   –(سلطانها 
  آسنها )   –(محاسنها 
  ز واهرها )    –(جواهرها 

  

  
  سجع

  يعطي نغمة موسيقية ويجذب االنتباه
  

  السجع = محسن بديعي : تشابه نهايات الجمل  

  خروجي )  –(دخولي 
  آسنها )   –(عذبها 

  
  طباق

  ويؤكده .  يوضح المعني 

  ابتهاجي)   –(امتزاجي 
  اضطالعي)  –(اطالعي 
  فواضلها)   –(فضائلها 

  زواهرها)    –(جواهرها 
  سعود )  - (عقود 
  أتملي)  –(أتحلي 

  
  

جناس  
  ناقص

  يعطي نغمة موسيقية ويجذب االنتباه
  

  الجناس = محسن بديعي : تشابه الحروف بين الكلمات  

  
  

  يؤخذ على الكاتب  

ألن  (آسنها)     استخدام يشرب  فال  رائحته  تغيرت  الذي  هو  اآلسن  فالماء 
  النفس تنفر منه .. وهذا ال يناسب حبه لمصر  

  (دخولي إليها)... ثم  (خروجي منها )... ثم (مقامي فيها )    عدم الترتيب  
  والترتيب المنطقي.(دخولي )..ثم (مقامي  )..ثم (خروجي  ) 

أذكياء أزكياء   البدور وموضع الصدور وأهلها  النبالء ومطلع  الفضالء ومرتع  ’’ ومصر مربع 
الملك  موالنا  بدولة  المذهب  الزمان  هذا  في  سيما  ال  والعياء  العًي  وأعمالهم  أقوالهم  من  يبعد 

  سلمين أبي المظفر يوسف بن أيوب . ‘‘ الناصر صالح الدنيا والدين سلطان اإلسالم،والم
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 معنـــــــــــــــــــــــــــاها الكلمة ـــــــاهامعنــــــــــــ الكلمة

  الفضالء  موضع يُقام فيه زمن الربيع (ج) مرابع   مربع 
أصحاب الفضيلة (مضاد ) الرذالء  (م)  

  الفاضل   

  النبالء  مكان (ج) مراتع    ،موضع   مرتع 
العظماء (مضاد) الحقراء و   ،الشرفاء 

  الوضعاء (م) النبيل 

  األقمار ليلة كمالها (مراد) العلوم   (م) البدر   البدور   مكان طلوع (ظهور) (ج) مراتع    مطلع

  الصدور
يجلسون في صدر  أفاضل الناس الذين 

  المجلس. (المراد) النابغين 
  أذكياء

نبهاء (مضاد) أغبياء  (م)   ،سريعو الفهم  
  ذكي 

  العجز عن التعبير (مضاد) الفصاحة  العيً   صالحون . (م) زكي  ، أطهار النفوس..  أزكياء

  العياء
المرض الذي ال شفاء منه (مضاد)  

  الصحة والبراء و الشفاء
  بخاصة    ال سيما

  سيدنا (ج) موال   موالنا  المراد المزين بالذهب   المذهب

  المنتصر ( مضاد) المهزوم    المظفر   المراد ولي أمرنا والجمع (الملوك)  الملك 

إن مصر مكان أفاضل الناس في زمن الربيع وموضع العظماء األشراف ومطلع البدور وأهلها سريعو      
الفهم طاهرو النفوس فصحاء ليسوا بعاجزين عن التعبير عما يريدون لخلوهم من األمراض الخطيرة التي ال  

حج  فهو  معا  والدنيا  الدين  صالح  دائما  المنتصر  القائد  زمن  في  وخصوصا  منها  ووالي  شفاء  اإلسالم  ة 
  المسلمين إنه أبو المظفر يوسف بن أيوب. 

  عن عظمة مصر وحب العظماء لإلقامة بها   كناية    مصر مربع الفضالء ومرتع النبالء 
  جمع للكثرة .. معرفة للتعظيم   إيحاء   النبالء  –الفضالء 

  عن سمو المنزلة العلمية لمصر   كناية  مطلع البدور وموضع الصدور
  صور العلم مثل البدور .. جمالها : التجسيم   استعارة تصريحية    البدور 

  
يبعد من أقوالهم وأعمالهم العًي  

  والعياء

صور العي والعياء بشخصين يبتعدان .. جمالها:    استعارة مكنية  
  التشخيص

  عن سالمة القول وحسن الفعل    كناية 
  بتقديم الجار والمجرور... للتخصيص والتوكيد   أسلوب قصر  

  
  الزمان المذهب 

شبه الزمان مثل التاج المزين بالذهب ... جمالها      استعارة مكنية  
  : التشخيص 

  عن الرخاء في مصر في عهد صالح الدين    كناية 
صور اإلسالم مثل شعب يحكمه السلطان ..    استعارة مكنية   سلطان اإلسالم

  جمالها : التشخيص  
  موالنا الملك الناصر   -
  صالح الدنيا والدين   -
  سلطان اإلسالم،والمسلمين  -

  
  تعدد األلقاب  

  
  يبين مدي حب الكاتب وتعظيمه لصالح الدين  

  أقوالهم وأعمالهم  -
  الدنيا والدين  -

  يوضح المعني و يؤكده   طباق  
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  مرتع  -مربع 
  الصدور -البدور 

  العياء  -العًي 
  الدين -الدنيا 

  أزكياء  -أذكياء 

  
  

  جناس ناقص

  
  يعطي نغمة موسيقية ويجذب االنتباه

  مربع الفضالء ومرتع النبالء  -
  مطلع البدور وموضع الصدور  -
  صالح الدنيا والدين سلطان اإلسالم والمسلمين -

  
  

  سجع وازدواج 

  
  

يعطي نغمة موسيقية ويجذب االنتباه

من   األرياح  وهبت  ربها  بنور  األرض  أشرقت  القاهرة  ودولته  الزاهرة  أيامه  "ففي 
الباطل  الحق،واتضع  والظلم،واتضح  الجهل  دعائم  والعلم،وخضعت  العدل  معالم  مهبها،ورفعت 

  وعز العالم وذل الجاهل"

 معنــــــــــــــــــــــــــاها الكلمة معنــــــــــــــــــــــــــــــــاها الكلمة

  القاهرة  المشرقة (ج) الزواهر   الزاهرة
  

  المغلوبة   ،الغالبة (مضاد) المهزومة

  ،أنارت (مضاد) غربت  ،أضاءت   شرقت 
  أظلمت

  (المراد) عدل هللا (ج) أنوار و نيران    نور ربها  

  سكنت   ،هاجت (مضاد)هدأت   هبت   أرباب   ،(ج) ربوب   ربها  
  مكان هبوبها (ج) مهاب   مهبها  الرياح (م) الريح    األرياح  

أثار األشياء (م)  ما يستدل به على   معالم
  معلم

  مالت وانحنت (مضاد) استقامت    خضعت  

خفي   ، بان وظهر (مضاد) غمض  اتضح  أعمدة (م) دعامة    دعائم
  (مادتها ) وضح 

شرف    ،زهق ..(مضاد) عز   ،ذل   اتضع
  (مادتها  ) وضع 

  قوي وارتفع شأنه (مضاد) ذل  عز  

  الجهال   ، الجهل ،الجهلة  ،(ج) الجهالء   الجاهل   ضعف وهان.   ذل  

لزمن رفرفت رايات العدل واإلنصاف وتقدير العلم كمـا نكسـت رايـات الجهـل والظلـم وظهـر ففي ا

الحق وزهق الباطل وعز العالم وارتفع قدره وذل الجاهل وانحط قدره.

فــــي أيامــــه الزاهــــرة أشــــرقت 
  األرض

تقديم الجار والمجرور .. للتخصيص والتوكيدأسلوب قصر

  صور األيام بشمس مشرقة ..جمالها : التجسيم   استعارة مكنية  أيامه الزاهرة

  عالقته الجزئية ... يقصد سنوات حكمه   مجاز مرسل   أيامه

صور الدولة بشـخص يقهـره عـدوه .. جمالهـا :   استعارة مكنية   دولته القاهرة 
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  التشخيص 

    سجع  أيامه الزاهرة ودولته القاهرة
  جناس  القاهرة -الزاهرة   يعطي نغمة موسيقية ويجذب االنتباه

  
  أشرقت األرض

عن عموم السـعادة والبهجـة النتشـار العـدل فـي   كناية 
  عهد صالح الدين 

) بنــور ربهــا  وأشــرقت األرضقــال تعــالي : (    اقتباس من القرآن
  توحي بثقافة الشاعر الدينية .

  صور العدل مثل النور .. جمالها : التجسيم   استعارة تصريحية  نور 

  بعظمة النور و جالله   إضافة توحي   نور ربها 

  عن اعتدال األمور في عهد صالح الدين .  كناية   هبت األرياح من مهبها

  بقوة التغييرات التي قام بها صالح الدين ..  توحي   األرياح
  مناسبة مع هدم دعائم الجهل ..

  يعطي نغمة موسيقية ويجذب االنتباه  سجع  مهبها    –ربها 

  رفعت معالم العدل والعلم،
  وخضعت دعائم الجهل والظلم

  توضح المعني و تؤكده  مقابلة 
  يعطي نغمة موسيقية ويجذب االنتباه  سجع وازدواج 

  رفعت معالم العدل والعلم،
  

معـــالم صـــورالعدل والعلـــم مثـــل بنـــاءين لهمـــا   استعارة مكنية 
  ..جمالها: التجسيم

  إيجاز بحذف الفاعل .. للعلم به   مبني للمجهول    رفعت 

صورالجهل والظلم مثل بناءين لهما معالم تتحطم    استعارة مكنية   خضعت دعائم الجهل والظلم
  ..جمالها: التجسيم

    الظلم  –العلم  
  جناس ناقص 

  
  اتضع  -اتضح    يعطي نغمة موسيقية ويجذب االنتباه

  توضح المعني و تؤكده  مقابلة    اتضح الحق واتضع الباطل
  يعطي نغمة موسيقية ويجذب االنتباه  ازدواج  

قال تعـالى " وقـل جـاء الحـق وزهـق الباطـل إن   اقتباس من القرآن 
  الباطل كان زهوقا" 

ــور الحــق شــيء مــادي يتضــح ..جمالهــا :  استعارة مكنية   اتضح الحق   ص
  التجسيم

صــــور الباطــــل بإنســــان يتضــــع .. جمالهــــا :  استعارة مكنية  اتضع الباطل 
  التشخيص

  
  عز العالم وذل الجاهل

عــن االهتمــام بــالعلم والعلمــاء فــي عهــد صــالح   كناية 
  الدين 

  توضح المعني و تؤكده  مقابلة 
يعطي نغمة موسيقية ويجذب االنتباه  ازدواج 
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  س: ما الفن األدبي  لهذا النص؟ متي ازدهر ؟ 

الدين  - (صالح  بالسلطان  إشادة  وفيه  وأهلها  لمصر  وصيفة  رسالة    ... (الرسائل)  أدب  من  النص 
 األيوبي) 

وتوالي ازدهاره في العصور المتعاقبة له .                                                        ،ازدهر مع مطلع العصر األيوبي  -
  س : إلي أي العصور األدبية ينتمي هذا النص ؟ 

 إلي العصر األيوبي .. في عهد ( صالح الدين األيوبي )  -
  س: ما سمات أسلوب الكاتب ؟ 

  
  قصرالجمل    كثرة المحسنات  وضوح المعاني    سهولة األلفاظ 
  كثرة األساليب الخبرية ألنها تناسب الوصف   وضوح الفكر    التأثر بالقرآن 

  
  س: ما مالمح شخصية الكاتب ؟ 

صالح    واسع الثقافة   مخلص   للسلطان  و  لمصر  محب 
  الدين

  
  

  تدريبات على نص مصر مطلع البدور  

" وأنا مبتدئ بالديار المصرية المتزاجي باهلها ، وابتهاجـي بفضلها ، واطالعي على فضائلهـا   :السؤال األول 
، واضطـالعـى بفواضلهـا ودخولي إليها في خدمة سلطانها ، وخروجي منها بشكر إحسانها ، ومقامي فيها  

  وأترّشف من عذبها وآسنها وأتحلّى بعقود جواهرها ، وأتملّى من سعود زواهرها "أترفرف على محاسنها، 

  ميّز من بين البدائل التالية : 

  ـ معنى كلمة « إحسانها » في السطر الثالث : 1

  أ ـ نعيمها         ب ـ جمالها                 ج ـ إكرامها                    د ـ تصّدقها 

  مي » في السطر الثالث : ـ معنى كلمة « مقا 2

  أ ـ مكانتي         ب ـ منزلتي                 ج ـ إقامتي                    د ـ نزولي 

  ـ مضاد كلمة « اطالعي » في السطر األول :  3

  أ ـ نزولي         ب ـ جهلي                 ج ـ إخباري                    د ـ ألمي 

  حدد مما يلي الفكرة الرئيسة للفقرة السابقة  -4

                                               أ ـ الكاتب معتز بأهل مصر                                ب ـ رغد حياة الكاتب في مصر
  ج ـ الكاتب يتنعم في خير مصر                           د ـ مصر موطن الجواهر والعقود

  ميّز مما يلي نوع الخيال في قول الكاتب " أترفرف على محاسنها " في السطر الثالث :  -5
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                                                                        ب ـ تشبيه بليغ                                     أ ـ استعارة مكنية
  د ـ استعارة تصريحية                                      ج ـ تشبيه ضمني

  إحسانها » في السطرين الثاني والثالث : -حدد مما يلي نوع البديع في «سلطانها  -6

  أ ـ جناس تام         ب ـ جناس ناقص                 ج ـ سجع                    د ـ طباق 

  ميّز فيما يلى عالقة قول الكاتب : " المتزاجي بأهلها "  في السطر األول بما قبله :  -7

  أ ـ تفصيل         ب ـ تفسير                 ج ـ نتيجة                    د ـ تعليل

  

ياء " ومصر مربع الفضالء، ومرتع النبالء، ومطلع البذور، وموضع الصدور، وأهلها أذكالسؤال الثاني  : 
أزكياء، يبعد من أقوالهم وأعمالهم العّي والعياء، ال سيما في هذا الزمان المذهب ، بدولة موالنا الملك الناصر 

  صالح الدنيا والدين ، سلطان اإلسالم والمسلميـن أبـي المظفر يوسف بن أيوب " 

  ميّز اإلجابة الصحيحة فيما يلي :

  معنى كلمة  " أزكياء " في السطر الثاني :   ـ  1

  أ ـ نبهاء         ب ـ متصدقون                 ج ـ أطهار                    د ـ عظماء

  ـ مضاد كلمة " العّي " في السطر الثاني : 2

  أ ـ الصحة         ب ـ اإلدراك                 ج ـ القوة                    د ـ الفصاحة

  حدد مما يلي العنوان األنسب للفقرة السابقة -3

                                                 ب ـ اإلشادة بالقائد صالح الدين                               أ ـ العصر الذهبي لمصر
  د ـ فصاحة أهل مصر                                   ج ـ وصف مصر وأهلها 

  ميّز نوع الخيال في قول الكاتب " الزمان المذهب " في السطر الثاني :  -4

                                                            ب ـ استعارة مكنية                                                  أ ـ تشبيه بليغ
  د ـ تشبيه مجمل                                       ج ـ استعارة تصريحية

  مرتع » في السطراألول :  -حدد مما يلي نوع المحسن البديعي في «مربع  -5

  أ ـ جناس تام         ب ـ جناس ناقص                 ج ـ طباق                    د ـ سجع

  لتالية سبب إيثار الكاتب لألسلوب الخبري في رسالته :ميّز من بين البدائل ا -6

                                                        ب ـ اإلشادة واإلعجاب                                          أ ـ اإلثارة والتشويق
  الترحم والدعاء د ـ                                       ج ـ التقرير والتوضيح 

" ففي أيامه الزاهرة ودولته القاهرة ، أشرقت األرض  بنور ربها ، وهبّت األرياح من مهبها السؤال الثالث :  
. ورفعت معالم العدل والعلم، وخضعت دعائم الجهل والظلم .. واتضح الحق، واتضع الباطل ، وعز العالم ،  

  وذل الجاهل "

  حدد اإلجابة الصحيحة فيما يلي : 

  ـ معنى كلمة " الزاهرة " في السطر األول :  1
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  أ ـ الفاضلة         ب ـ المشرقة                 ج ـ الطاهرة                    د ـ العادلة 

  ـ مضاد كلمة " اتضح " في السطر الثاني :  2

  أ ـ خفي         ب ـ ضعف                 ج ـ أغفل                    د ـ أزيل 

  حدد العالقة بين " رفعت معالم العدل والعلم ، وخضعت دعائم الجهل والظلم " في السطر الثاني : -3

  أ ـ توضيح         ب ـ مقابلة                 ج ـ تفصيل                    د ـ تفسير

  : ل استنتج مما يلى عالقة المجاز في قول الكاتب : «في أيامه الزاهرة » في السطر األو -4

  أ ـ الكلية         ب ـ الزمانية                 ج ـ الجزئية                    د ـ السببية 

  حدد مما يلي التعبير الذي يدل على ثقافة الكاتب الدينية :  -5

  ب ـ أشرقت األرض بنور ربها                                      أ ـ هبت األرياح من مهبها 

  د ـ خضعت دعائم الجهل والظلم                                    ج ـ رفعت معالم العدل والعلم

  
  

  نصوص متحررة المحتوى 

أ)رسالة الحسن بن سهل وزير المأمون لمحمد بن سماعة قاضى بغداد في اختيار شخص يتولى بعض أمور  
  الوزارة

في  واستقامٍة  خالئقه،  في  عفٍة  ذي  الخيـِر  لخصاِل  جامعٍ  رجٍل  إلى  أمورى  لبعِض  احتجـُت  فإنى  بـعـُد،  "أمـا 
طرائقه، ونزاهٍة في طعمته، قد هذبته اآلداُب وأحكمته التجارُب، ليس بظنيٍن في رأيه، وال بمطعوٍن في حسبه، 

وِر أجزأ فيه، له سنٌّ مع أدٍب ولسـاٍن، تقعده الرزانةُ، إن اؤتمن على األسراِر قاَم بها، وإن قلَد مهما من األم
قد  السـكتةُ،  وترشـده  تكفيه اللحظةُ،  الكماِل،  قارحٍة من  وفطنٍة، وعضَّ على  ذكاٍء  فرَّ عن  قد  الحلُم،  ويسكنه 

  أبصَر خدمةَ الملوِك وأحكمها، وقاَم في أمورهم فحمد فيها. 

ضُع العلماِء، وفهُم الفقهاِء، وجواُب الحكماِء، إن أحسَن إليه شـكر، وإن له أناة الوزراِء، وصولةُ األمراِء، وتوا
ابتلي باإلساءة صبر، ال يبيُع نصيَب يومه بحرماِن غدِه، يکاُد يسترقُّ قلوَب الرجاِل بحالوِة لسانه وحسِن بيانه، 

مس استنهض،  بما  مضطلعًا  شـاهدةٌ،  له  العلم  وأماراُت  الئحةٌ،  عليه  الفضِل  آثرتك دالئُل  وقد  حمَل،  بما  تقالً 
  بطلبه، وحبوتك بارتياده؛ ثقةً بفضل اختيارك، ومعرفةً بحسن تأتيَك".

  / ميز اإلجابة الصحيحة فيما يلي : 1س

  معنى كلمة "يسترق" في السطر التاسع : (1) 

 يصرع  ب ينبه   أ
  يستعطف   د  يأسر  ج 

  مضاد كلمة "الحلم" في السطر الرابع : (2) 

 السفه ب الغضب  أ
  الجزع  د  التبجح ج 
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 نوع البديع في قوله: "دالئل الفضل عليه الئحة، وأمارات العلم له شاهدة" في السطر التاسع :  (3) 

 ازدواج  ب جناس تام  أ
  حسن تقسيم   د  جناس ناقص  ج 

  التعبير الذي يشتمل على توكيد :  (4) 

 إن ابتلى باإلساءة صبر  ب ليس بظنين في رأيه   أ
  ال يبيع نصيب يومه بحرمان غده  د  له سن مع أدب ولسان ج 

  عالقة قول الكاتب: "ثقة بفضل اختيارك" في السطر األخير بما قبله :  (5) 

 نتيجة  ب تعليل   أ
  توضيح   د  تفصيل  ج 

  الصورة البيانية في قول الكاتب: "قد هذبته اآلداب" في السطر الثاني :  (6) 

 استعارة مكنية  ب تشبيه بليغ   أ
  تشبيه مجمل   د  استعارة تصريحية  ج 

  "كل لبيب باإلشارة يفهم". ما يتفق من الرسالة مع القول السابق : (7) 

 ليس بظنين في رأيه  ب تكفيه اللحظة وترشده السكتة   أ
  إن قلد مهًما من األمور أجزأ فيه   د  هذبته اآلداب وأحكمته التجارب  ج 

    نوع الرسالة السابقة :(8) 

 ديوانية  ب دينية   أ
  حفلية   د  وصفية  ج 
  استنتج ملمحين من مالمح شخصية الكاتب./ 2س

  ب)من كتاب الرسائل للجاحظ

إذا تجاوز صدر صاحبه وأفلت من لسانه إلى أذٍن واحدة فليس حينئٍذ بسّر، بل ذاك أولى   -أبقاك هللا  -"والسرّ 
المأمونين باإلذاعة، ومفتاح النّشر، وإنّما بينه وبين أن يشيع ويستطير أن يدفع إلى أذن ثانية، وهو مع قلّة  

عليه، وكرب الكتمان، حرّي باالنتقال إليها في طرفة عيٍن. وصدر صاحب األذن الثانية أضيق، وهو إلى إفشائه 
  أسرع، وبه أسخى وفي الحديث به أعذر. 

فاللّوم إذ ذاك على صاحب السّر أوجب، وعّمن أفضى به إليه أنزل؛ ألنه كان مالًكا لسّره فأطلق عقاله، وفتح 
فأ فإن شاء أقفاله،  رقبته،  وملّكه رّق  ائتمنه على سّره،  لمن  المملوك  العبد  هو  قيده ووثاقه، وصار  من  فلت 

  أحسن ملكته لحفظ ذلك الّسّر فجّز ناصيته، وجعله رهينةً ليوم عتبه عليه. وقّل من يحسن الملكة".

  / حدد اإلجابة الصحيحة فيما يلي : 1س

  معنى كلمة "أسخى" في السطر الرابع : (1) 

 أفضل  ب أكرم  أ
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  أفصح  د  أيسر  ج 
 مضاد كلمة "يشيع" في السطر الثاني : (2)

 يكتم  ب يضيق   أ
  يقل   د  يضعف  ج 

  الصورة البيانية في قول الكاتب: "وصار هو العبد المملوك" في السطر السابع : (3) 

 استعارة مكنية  ب تشبيه بليغ   أ
  تشبيه مجمل   د  استعارة تصريحية  ج 

  فتح أقفاله" في السطر السابع :  -نوع المحسن البديعي في قوله: "أطلق عقاله (4) 

 جناس ناقص  ب جناس تام  أ
  مقابلة   د  ازدواج  ج 

  من الحقائق التي ذكرها الكاتب كما تفهم من الفقرة األولى : (5) 

 الصاحب يتسع صدره لكتم األسرار   أ
  قلة من الناس مأمونون على حفظ األسرار   ب
  السر أولى بأن يذاع بدالً من كتمه   ج 
  الصديق ملوم؛ ألنه يفشي أسرار صديقه   د

  البيت الذي يتفق مع مضمون القطعة السابقة : (6) 

 ولسُت بمبٍد للرجاِل سريرتي        ومـا أنـا عـن أســرارهـم بسـؤول   أ
  الـناِس مـكتومُ ال يكتُم السرَّ إال مْن له شرٌف        والسـرُّ عنـَد كراِم    ب
  إذا أنَت لم تحفْظ لنفسك سرها       فسرَك عنـَد الناِس أفشى وأضيعُ   ج 
  فاجعْل سريرتك التقوى تَر أمالً      في كِلّ مـا أنـَت تبغيـه بـرهـانـا   د

  اعتمد الكاتب على األسلوب الخبري؛ ل : (7) 

 دفع الملل عن القارئ  ب التقرير والتوكيد   أ
  إحداث جرس موسيقي   د  االنتباه وإثارة الذهن جذب  ج 
  / حدد المغزى الضمني الذي يريد الكاتب إيصاله للقارئ.2س

  ج)من وصية "عبد هللا بن الحسن" البنه 

"أي بُنّي، إني مؤّدٍ إليك حقَّ هللا في تأديبك، فأّدِ إلى حقَّ هللا في االستماع منى، أي بنّي كفَّ األذى، وارفض 
الكالم بطول الفكر، في المواطن التي تدعوك فيها نفُسك إلى الكالم؛ فإنَّ للقول ساعاٍت البذاء،   واستعْن على 

يضرُّ فيها الخطأ، وال ينفع فيها الصواُب، احذْر مشورة الجاهل وإن كان ناصًحا، كما تحذر مشورةَ العاقل وإذا 
  كان غاشا؛ ألنهُ يرديك بمشورتِه. 

َك إذا احتجَت إليه وجدته نائًما، ووجدَت هواَك يقظاَن، فإياَك أْن تستبدَّ برأيك؛ فإنهُ حينئٍذ واعلـم يـا بنى أنَّ رأي
  هواك، وال تفعْل فعالً إال وأنَت على يقيٍن أنَّ عاقبتهُ ال ترديَك، وأنَّ نتيجتهُ ال تجنى عليك".

  س/ حدد اإلجابة الصحيحة فيما يلي :  

 ي : مرادف كلمة "كف" في السطر الثان(1)
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 ابتعد ب امنع   أ
  احذر  د  تراجع  ج 

  مضاد كلمة "تستبد" في السطر السادس :  (2) 

 تعدل  ب تتقبل   أ
  تساند  د  تتشاور  ج 

  الصورة الخيالية في قول الكاتب: "وجدت هواك يقظان" في السطر الخامس : (3) 

 استعارة تصريحية  ب استعارة مكنية   أ
  تشبيه بليغ   د  تشبيه مجمل  ج 

  في السطر الثالث بما قبله :   عالقة قوله: "فإن للقول ساعات"(4) 

 تفصيل  ب توضيح   أ
  نتيجة   د  تعليل  ج 

  :  التعبير الذي يدل على ضرورة التفكير قبل التحدث (5) 

 تدعوك نفسك إلى الكالم ب أد إلى حق هللا في االستماع مني   أ
  فيها الخطأللقول ساعات يضر    د  استعن على الكالم بطول الفكر ج 

  البيت الذي يتفق وقول الكاتب: واحذر مشورة الجاهل وإن كان ناصًحا" من حيث الفكرة : (6) 

 وإْن باُب أمـٍر عـليـَك التـوى        فـــشــاوْر لبيبًـا وال تعصـهِ   أ
  واشرْب نقيَع السِمّ من عاقٍل        واسكْب على األرِض دواَء الجهولِ   ب
  الجماعِة ال تشقى البالُد به    رغَم الخالِف ورأُى الفرِد يشقيهارأُى   ج 
  إذا بلَغ الرأُى المشورةَ فاستعْن    برأِى لبيـٍب أو نصيحـِة حـازمِ   د

  من السمات األسلوبية للموصى في الفقرة السابقة : (7) 

 كثرة المحسنات البديعية  ب االعتماد على األسلوب اإلنشائي   أ
  ربط األسباب بمسبباتها   د  الميل إلى اإلطناب بالتكرار  ج 

  د)قال "ابن المقفع" 

"اجعْل غايَةَ تشبُّثِك في مؤاخاِة َمْن تُؤاِخي، وُمواصلِة من تُواِصُل توطيَن نفِسك على أنه ال سبيَل لك إلى قطيعِة 
تُْعتِقُه متى ِشئت، أو كالمرأِة التي تطلقُها إذا شئَت، ولكنَّه أخيَك، وإن ظَهَر لَك منِه ما تْكرهُ؛ فإنه ليَس كالمملوِك 

أنََّك قطْعَت َرجالً من إخواِنك   الرجِل إخوانُه وأخدانُه، فإْن عثََر الناُس على   -ِعْرُضك ومروءتُك، فإنَّما مروءةُ 
ُمعذراً   كْنَت  فيه،  -وإْن  والمالِل  لإلخاء  الخيانِة  بمنزلِة  أكثِرهم  ذلك عند  تصبَّرت على   نَزل  ذلك  مع  أنت  وإْن 

تِه على غيِر الرضا عاَد ذلك إلى العيِب والنقْيصِة، فاالتئاَد، االتئاَد، والتثبت، التثبت".    مقارَّ

  / ميز اإلجابة الصحيحة فيما يلي :  1س

  مرادف "توطين" في السطر األول : (1) 

 تکميل  ب تعويد   أ
  تثقيف   د  تحريض  ج 

   

 مضاد "تشبثك" في السطر األول :  (2) 
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 تفريطك  ب كرهك   أ
  تحقيرك   د  تهوينك  ج 

  اللون البياني في قوله: "لكنه عرضك ومروءتك" في السطر الثالث : (3) 

 استعارة مكنية  ب تشبيه بليغ   أ
  مجاز مرسل   د  تشبيه مجمل  ج 

  نوع البديع في قوله: "إخوانه وأخدانه" في السطر الرابع : (4) 

 طباق ب سجع  أ
  جناس ناقص   د  جناس تام ج 

  عالقة قوله: "لكنه عرضك ومروءتك" في السطر الثالث بما قبله : (5) 

 نتيجة  ب تعليل   أ
  استدراك  د  توضيح  ج 

  التعبير الذي يوحي بالمعاناة والمشقة : (6) 

 ال سبيل إلى قطيعة أخيك ب وإن ظهر لك منه ما تكره   أ
  لكنه عرضك ومروءتك   د  تصبرت على مقارته  ج 

  التعبير الذي يمثل استعارة مكنية :  (7) 

 إنما مروءة الرجل إخوانه  ب فإن عثر الناس على أنك قطعت رجالً   أ
  إنه ليس كالمملوك تعتقه متى شئت   د  تكره وإن ظهر لك منه ما  ج 

  يرى الكاتب أن تحمل اإلنسان صديقه على كره يعد : (8) 

 عيبًا ومنقصةً  ب مراعاة لمشاعر الصديق   أ
  شرًفا وإنسانيةً   د  صبًرا والتماًسا لألعذار ج 
  / حدد الفكرة الرئيسة للفقرة السابقة. 2س

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

  اعر النيل )  حافظ إبراهيم (ش

  .  لُقب بشاعر النيل م بمحافظة أسيوط بسفينة في النيل ولذلك 1872ُولد سنة    محمد حافظ إبراهيم 
  معظم قصائده في مناصرة الشعب المصري ضد االستعمار . لقب بشاعر الشعب ..  -
  م قبل وفاة أحمد شوقي بشهرين . 1932توفي  -
  الشعر العربي الحديث . من أعالم (مدرسة اإلحياء) في  -

 

  كيف أبني قواعد المجد وحـــــدي؟   وقف الخلق ينظرون جميــــــــعا  -1
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 معنـــــــــــــــاها الكلمة معنــــــــــــــــــــاها الكلمة

  يتأملون و يفكرون    ينظرون    الناس (ج) الخلوق    الخلق 
  أسس (م) قاعدة  قواعد  وأشيد (مضاد) أهدم أقيم   أبني  

النبل والشرف والعظمة (ج)    المجد
  األمجاد

  (مضاد) الخزي والضعة 

  منفردا (مضاد) مجتمعا     وحدي  

اتجه الشاعر في فخره بأمجاد وطنه وقدرته على بناء حضارة جديدة اتجاها مشوقا فجعل الحديث على  
لسان مصر التي تموج بالحركة الوطنية وترفع رأسها في عزة وإباء فترى العالم كله من حولها ينظر إليها  

  متعجبا كأنه يستكثر عليها أن تنهض وتبني مجدها الحديث معتمدة على نفسها 
اإلتيان    كناية   ف الخلق ينظرون جميعاوق جمالها  وسر  مصر  بعظمة  كله  العالم  إعجاب  عن 

توحي   وهي  وتجسيم  إيجاز  في  بالدليل  مصحوب  بالمعني 
  بعظمة مصر  

  يفيد الثبوت والتحقق   فعل ماض    وقف 
  تفيد العموم والشمول   معرفة    الخلق 

  للتجدد واالستمرار واستحضار الصورة    فعل مضارع    ينظرون  
  العموم والشمول    تفيد    جميعا  

شبه المجد بناء  له قواعد تبني وحذف المشبه به وجمالها :    استعارة مكنية   أبني قواعد المجد
  التجسيم 

  تفيد التعظيم   معرفة    المجد 
  بعظمة مصر    توحي    وحدي  
  يوضح المعني و يوضحه    طباق    وحدي    –جميع 

  نوعه استفهام وغرضه التعجب  أسلوب إنشائي    كيف أبني؟ 
  

  كفونـــي الكالم عنـــــد التحـــــدي     وبناة األهرام في سالـــــف الدهـر  -2

 معنـــــــــــــــــــــاها الكلمة معنــــــــــــــاها الكلمة

جمع (بان) وبناة األهرام: كناية    بناة األهرام
القدماء.(مضاد) عن المصريين 

  هادمون 

  ،ماض.. (المضاد) قادم   ،قديم  ، سابق   سالف
خلف (ج) سلف . سالف .   ، الحق 

  سوالف
  –الزمان الماضي (جمع ) دهور    الدهر

  أدهر 
  أغنوني عنه (مضاد )أحوجوني إليه   كفوني الكالم

المنافسة . الباراة و المنازعة    التحدي 
  (المراد ) التفاخر. 
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فترد عليهم بدليل قاطع على قدرة أبنائها فهم أحفاد بناة األهرام تلك األثار الخالدة التي تقضي على كل    –
يتعجبون   شك وتثبت لها الحجة في ميدان التحدي فتقول إن الناس جميعا قد وقفوا ينظرون إلَي في دهشة 

وضح علي مقدرة أبنائي من أنهم  كيف أبني وحدي قواعد حضارة راسخة األساس شامخة البنيان، وأي دليل أ
  أحفاد بناة األهرام الذين صنعوا المعجزات في شتي الميادين 

مصحوبا    كناية    بناة األهرام بالمعني  اإلتيان  وجمالها  المصريين  قدماء  عن 
  بالدليل عليه في إيجاز وتجسيم  

  بعراقة التاريخ المصري   توحي    سالف الدهر  
  عن عظمة حضارة مصر الظاهرة للعالم بال شك   كناية   كفوني الكالم عند التحدي

  عقـــــــدي ق ودراتــــــــه فرائــــــــــد     أنا تاج العالء في مفرق الشـــر  -3

 معنـــــــــــــــاها الكلمة معنـــــــــــــــــــاها الكلمة  

ما يُوضع علي رءوس   ، إكليل    التاج
  الملوك (جمع ) تيجان وأتواج 

  العال والرفعة و الشرف (مضاد) االنحطاط    العالء 
  والضعة

موضع فرق الشعر من الرأس    المفرق 
  (المراد) وسط  (جمع) المفارق 

  (المراد) البالد العربية  (المضاد) الغرب  الشرق

آللئه ..(المفرد) درة : وهي   ، جواهره   دراته 
لؤلؤة عظيمة كبيرة ..  (المراد) دول  

  الشرق. 

وحيدة متفردة  (المراد) جواهر نفسية    فرائد 
  نادرة (م) فريدة 

خيط ينظم فيه الجواهر و يزين العنق    عقدي
  (ج) عقود 

    

فأصبحت بفضلهم تاجا علي رأس الشرق مرصعا بأمجادي التي ال مثيل لها،  

  شبه مصر بالتاج وسر جماله التجسيم   تشبيه بليغ    أنا تاج العالء  
  بالفخر و العظمة و التخصيص  يوحي    أنا

  صور الشرق بإنسان له مفرق وسر جمالها التشخيص    استعارة مكنية    مفرق الشرق  
عن الرأس عالقته الجزئية .. جماله : الدقة في اختيار العالقة في    مجاز مرسل    مفرق  

  إيجاز  
  صور بالد الشرق العربي بالدرات و جماله التوضيح   استعارة تصريحية   دراته 

بالجوهرة    تشبيه ضمني    دراته فرائد عقدي   مصر  التي  شبه  بالدرات  العربية  الدول  شبه  و  الثمينة 
  تلتف حول هذه الجوهرة و جمالها : التوضيح 

  صور مصر بفتاة تلبس العقد و جمالها : التشخيص    استعارة مكنية   عقدي

  جماال ولـــــم يكن منـــه عنـــــــدي     أي شيء في الغرب قد بهر الناس -4
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 ــــــــــــــــــاهامعنــــــــــــ الكلمة معنــــــــــــــــــــــــاها الكلمة

  لبالد العرب (الشرق) البالد المقابلة   الغرب  أعجب وأدهش وحير   بهر 

      تعرب تمييزا منصوب   جماال

إذا كان الغرب يعتز بنهضته ويباهي بثروته وغني طبيعته وجمالها فلست أقل منه في هذا الميدان وكل  و
  ما يملكه الغرب عندي مثله. 
أي شيء في الغرب قد بهر  

  الناس ؟
  استفهام غرضه النفي    أسلوب إنشائي  

  للعموم والشمول    نكرة    شيء 
  ب (قد) والفعل الماضي    أسلوب مؤكد    قد بهر الناس  

  عن عظمة مصر و تميزها    كناية    البيت كله  
األجمل أن يقول ( علما و ثقافة ) فالجمال مؤقت و    تعاب علي الشاعر  جماال  

  زائل  
  تعبير أقرب للعامية    تعاب علي الشاعر  لم يكن منه عندي 

  
  

  أنا إن قدر اإلله ممــــــــاتي  -5
  

  الرأس بعـديال ترى الشرق يرفع   
  

 معنـــــــــــــــــــاها الكلمة معنــــــــــــــــــــــاها الكلمة

  حكم وقضي   قدر   حرف شرط يفيد الشك  إن
موتي وانتهائي و انهياري (مضاد)    مماتي  

  محياي
    

يواصل الشاعر  بلسان مصر العظيمة وهي تقول بمنتهي الفخر واالعتزاز بنفسها وبحضارتها في جمل  
  بليغة معجزة أنا إن حكم هللا بموتي فلن تقوم للشرق العربي كله قائمة بل ستجده منكس الرأس  

  صور مصر شخصا يقدر هللا موته  وسر جماله التشخيص    استعارة مكنية    قدر اإلله مماتي 

تعبير ال يالئم الجو النفسي و فخر مصر بأمجادها  فكيف    نقد  
(إن)  استخدم   بأن  ..ندافع  ؟  ميتة  فانية  مصر  يتصور 

  الدالة على الشك في موت مصر  
  التعظيم والتخصيص   ضمير يفيد    أنا
  تفيد الشك    أداة شرط  إن

  أن إنهيار مصر بقدر هللا فقط وال يقدر عليها بشر      تعبير يدل    قدر اآلله
  

ال تري الشرق يرفع الرأس  
  بعدي

تصور الشرق العربي شخصا له رأس يرفعه و سر جماله    استعارة مكنية 
  التشخيص

  عن الذل الذي سيعاني الشرق منه في حالة إنهيار مصر    كناية  
  لما قبله   نتيجة  
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  إن مجدي في األوليات عريق  -6
  

  من له مثل أولياتــــــي ومجـــــدي؟   
  

 معنــــــــــــــــــــــــــــاها الكلمة معنــــــــــــــــــــــــاها الكلمة

المراد السنوات األولي الماضية    األوليات
  (مضاد) األخريات  (مفرد ) األولى 

  كريم األصل و قديم (مضاد) حديث   عريق 

  عظمتي (المراد ) تاريخي المشرف   مجدي  شبه ونظير (ج) أمثال    مثل  

ن تاريخي مشرف منذ القدم في جميع مجاالت التفوق واإلبداع بتفرد ممتاز لم يحط به أحد غيري ولقد  أ
العال فانطلقوا إليها    –عز وجل    –أكرمني هللا   بمزيد من التوفيق فهدي أبنائي المصريين ودلهم على ُسبل 

  بمنتهي القوة والشجاعة. 
  

  إن مجدي في األوليات عريق 
  إن بــ    أسلوب مؤكد 
  بتقديم الجار والمجرور  للتخصيص والتوكيد   أسلوب قصر  

  عن عراقة الحضارة المصرية و قدمها    كناية  
  غرضه الفخر   ،استفهام   أسلوب إنشائي    من له مثل أولياتي ومجدي  

  
  أولياتي  

  للكثرة     جمع  
  تفيد االعتزاز  والفخر   إضافة لياء المتكلم  

  وتكرارها تأكيد للعظمة والشرف  ،، تفيد االعتزاز به   المتكلم إضافة ياء   مجدي  

  نظر هللا لي فأرشد أبنــــــــــا  -7
  

  شـــــــــــــدئي  فشدوا إلى العال أي   
  

 معنـــــــــــــــــــــــــــاها الكلمة معنــــــــــــــــــــــــــــــــاها الكلمة

  هدي (مضاد ) أضل    أرشد  بالتوفيق أكرمني و أكرمني   نظر هللا لي 
أسرعوا والمراد: اتجهوا في عزم    شدوا

  وقوة (مضاد) تراخو و تقاعسوا  
الرفعة و الشرف ( مضاد) الضعة    العال 

  واالنحطاط (م) العليا
      دلهم وهداهم   أرشد أبنائي 

بمزيد من التوفيق فهدي أبنائي المصريين ودلهم على ُسبل العال فانطلقوا    –عز وجل    –لقد أكرمني هللا  و
  إليها بمنتهي القوة والشجاعة. 

  عن رعاية هللا لمصر دائما وإكرامه لها باستمرار التوفيق   كناية    نظر هللا لي 
  ..جمالها : التجسيم صور مصر مثل أم لها أبناء   استعارة مكنية    فأرشد أبنائي  

  لما قبله     نتيجة  
  تفيد اعتزاز مصر بأبنائها    ياء المتكلم    أبنائي 

صور العال بشيء مادي يتجه نحوه المصريون ..  جمالها    استعارة مكنية    شدوا إلي العال
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  :التجسيم وتوحي بسمو الهدف 
  للداللة علي الكمال    وصف   أي

  عزيمتهم و حرصهم علي مصر بهمة المصريين وقوة   إيحاء  يوحي  
  تفيد السرعة و الترتيب و التعقيب     الفاء   فشدوا   - فأرشدوا  

  يحرك النفس بموسيقاه الجميلة.   جناس ناقص     شد  –شدوا 
  

  من رجالي فانجزوا اليوم وعدي    قــــد وعــــدت العــــال بــــكل أبــــــي -8

 معنـــــــــــــــــــــاها الكلمة معنـــــــــــــــــــــــاها الكلمة

(ج)  عزيز النفس و مترفع (مضاد) ذليل   أبي   الشرف والرفعة   العال 
  أباة

عهدي  (مضاد) وعيدي و تهديدي (ج)    وعدي  حققوا  –أقضوا  –أتموا   أنجزوا 
  وعود 

يستمر الشاعر متحدثا بلسان مصر وهي تخاطب الشرف والرفعة قائلة إنني أرجو تحقيقك أيها العال و
  –وحققوا أمنيتي كما أطالبكم بأن تنهضوا بي معتمدين  - أيها األبناء  -بجهود أبنائي األعزاء فال تخذلوني 

  سنى فالعلم وحده ال ينفع. علي هللا أوال ثم علي أساسين متالزمين هما: العلم المتنوع واألخالق الح
استعارتان    قد وعدت 

  مكنيتان
  : تصوير لمصر بشخص يعد  األولي 
  : تصوير للعال بشخص يوعد : جمالهما التشخيص   الثانية

  ) قد  وسيلته (   أسلوب مؤكد    قد وعدت 
  تالئم فخر و اعتزاز مصر بنفسها و بأبنائها    صيغة مبالغة    أبي 
  

  رجالي
  للتغليب وليس إلنكار دور النساء في المجتمع    استخدمت  

  تفيد اعتزاز مصر بأبنائها    ياء المتكلم  
  للكثرة    جمع  

  
  فأنجزوا 

  غرضه الحث والنصح  ،،نوعه أمر   أسلوب إنشائي  
  والسرعة تفيد الترتيب و التعقيب   الفاء 

  بضرورة السرعة في العمل من أجل رفعة مصر     توحي    اليوم

ــ  -9   الق فالعلم وحده ليــس يجــــــــدي     وارفعوا دولتي علي العلم واألخـــــــــــــــ

 معنــــــــــــــــــــــــاها الكلمة معنــــــــــــــــــــــــــــاها الكلمة

  المراد (مصر)   دولتي   أقيموا  (مضاد) اخفضوا ،أعلوا   ارفعوا 

  المراد السلوك الحسن  األخالق  المعرفة المتنوعة   العلم 
  يفيد و ينفع (مضاد )  يضر  ... مادتها (جدو) ...الماضي (أجدي)   يجدي
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علي هللا أوال ثم علي أساسين متالزمين هما: العلم المتنوع   –كما أطالبكم بأن تنهضوا بي معتمدين 
  واألخالق الحسنى فالعلم وحده ال ينفع. 

فعوا دولتي على العلم  ار
  واألخالق 

استعارتان  
  مكنيتان

: صور لمصر شخص يأمر أبناءه وسرالجمال   األولي
  : صور العلم أساس تبني عليه الدولة.  الثانية التشخيص، 

  نوعه أمر غرضه الحث والنصح    أسلوب إنشائي   ارفعوا 

  لياء المتكلم .. تفيد اعتزاز مصر بنفسها    اإلضافة    دولتي  

  يدل علي التكامل والتالزم بينهما    العطف   العلم واألخالق  

  صور العلم مثل إنسان ينفع   استعارة مكنية   العلم وحده ليس يجدي  

  لما قبله   تعليل    

  

  فيــه وعثرة الرأي تردي    نحن نجتـاز موقفا تعثر اآلراء -10

 ــــــــــاهامعنـــــــــــــــ الكلمة ــــــاهاـــــمعنـــــــــــــــــ الكلمة

  موضعا والمراد ظروفا صعبة (ج) مواقف   موقفا  نسلك و نعبر و نمر ...  مادتها (جوز)   نجتاز 
  زلة   عثرة   تخطي    –تزل   تعثر 

  تسقط   –تهلك   تردي   جمع رأي وهو النظر والتأمل  اآلراء  

تقول مصر ألبنائها إننا نمر بظروف صعبة تزل فيها اآلراء فاعملوا أن زلة الرأي قد تؤدي إلـي قـرار خـاطئ 
فيه الهالك 

  عن صعوبة الموقف وشدة االختالف    كناية  فيه موقفا تعثر اآلراء  

  صور اآلراء بأشخاص تعثر ..جمالها : التشخيص    استعارة مكنية 

  بالمشاركة   توحي    نحن  

  للتهويل     نكرة    موقفا  

  تفيد الكثرة و التعدد   جمع    اآلراء  

تهلكه  صور عثرة الرأي مثل دابة تسقط صاحبها و    استعارة مكنية   عثرة الرأي تردي 
  ..جمالها : التجسيم 

  جــانبيـه بعزمة المستعــــد     فــقفوا فيه وقفـة الحزم وارموا -11

 معنــــــــــــــــــــــــــــــــــــاها الكلمة معنـــــــــــــــــــــــــــــــــاها الكلمة

  إرادة  و نية (ج) عزمات    عزمة   الضبط واإلتقان واإلحكام (المضاد) التردد    الحزم
      المتهيئ لألمر.   المستعد

األبناء    –فوا  ق بصبر    –أيها  نهضتكم  يتعرض  ما  علي  واقضوا  حازما  متقنا  موقفا مضبوطا  قضاياكم  تجاه 
  وحسن نية و لتكونوا مستعدين لذلك. 
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  قـفــــــوا        

  نوعه أمر غرضه الحث و النصح والتنبيه،   أسلوب إنشائي  

  لما قبله    نتيجة 

  التعقيب و السرعة تفيد الترتيب و   الفاء 

صور الحزم بإنسان يقتدي به في وقفته .. جمالها :    استعارة مكنية    وقفة الحزم  
  التشخيص .. توحي بضرورة الجدية في المواقف الصعبة   

صور الموقف الصعب بحصن منيع له جانبان كما صور    استعارة مكنية   ارموا جانبيه بعزمة المستعد
(عزمة المستعد) بقذائف ترمي علي جانبي لتهدمها  

  ..جمالها : التجسيم  

  نوعه أمر غرضه الحث و النصح  أسلوب إنشائي   ارموا  

  إضافة (المستعد) إلي (عزمة) توحي بأهمية اليقظة في تحقيق الهدف    عزمة المستعد 

  

    الفخر بالوطن     : ما غرض النص ؟ 1س
    العصر الحديث  : إلي أي العصور ينتمي النص ؟  2س
    تزعمها أحمد شوقيالمدرسة الكالسيكية الجديدة التي  : ما المدرسة األدبية التي يتبعها ؟3س
  : حدد مصادر الموسيقي في النص   4س

  تمثلت في الوزن و القافية موسيقي ظاهرة :  
    نبعت من حسن انتقاء األلفاظ و تنسيقها و ترابط األفكار و جمال التصويرموسيقي خفية ( داخلية ) : 

  : ما سمات أسلوب الشاعر ؟ 5س
 للفظ العربي األصيل  فصاحة األلفاظ وبعدها عن الغرابة والحرص علي ا -
 جزالة العبارت و إحكام الصياغة   -
 روعة التصوير و كثرة الصور التي جاءت لتؤكد المعاني و توضيحها   -
 االستعانة بالمحسنات غير المتكلفة   -
 االلتزام بالوزن والقافية الواحدة  -
 وحدة الموضوع   -

  : بين مالمح شحصية الشاعر    6س
 

  واسع الثقافة   لوطنه ومعتز به محب   وطني صادق الوطنية 

    موهوب   عميق الفكر 
  

  تحدث عن ظروف إبداع هذه القصيدة.  -1-
رئيس وزارة مصر المفاوضات مع انجلترا واستقال فأقام له  (عدلي يكن)  م .. قطع    1919ج/ بعد ثورة  

سنة   تكريم  حفل  إليه  1921أنصاره  دعي  إبراهيم)  م  عن  (حافظ  راضيا  يكن  لم  ولكنه  بشعره  ليمدحه 
  ) فجعل قصيدته علي لسان (مصر) ليؤكد حب الشاعر لمصر.  عدلي يكن سياسة (
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  تدريبات نص مصر تتحدث عن نفسها 

  السؤال األول 

  ـدىــكيف أبني قـواعـد المجـد وح                   ا ــــرون جميعً ـــق ينظــف الخلـوق 

  دىـــــد التحـــــــکفونى الكالم عن       ر             ــف الدهـرام فـي سـالــوبنـاة األه

  ــدی ــــد عـقـــــــفـرائــه ــرق                      ودراتــــأنا تاج العالء في مفرق الش

  دی ؟ـــجماال ولـم يـكـن مـنه عـن    أي شيء في الغرب قد بهر الناس                  

  ال ترى الشـرق يرفع الرأس بعدي                     ي ـــــه مماتـــــــّدر اإلل ـــــأنـا إن ق

  ـدى ـــي وحــــل أولياتــــــمن له مث ق                     ـــات عريــــإن مجدي في األولي

  :   ميزمن بين البدائل التالية

   ـ معنى كلمة «كفوني » في البيت الثاني: 1

   ج ـ رّدوني               د ـ كّرموني      ب ـ أغنوني                       أ ـ منعوني     

   ـ معنى كلمة « بهر » في البيت الرابع: 2

  ج ـ أقنع                    د ـ أعلى      ب ـ أعجب                            أ ـ زّين       

  :   ـ معنى كلمة « عهود » في البيت الخامس 3

  ج ـ أزمنة                    د ـ وصايا           ب ـ عهود                 أ ـ مواثيق       

   يت الثاني:مضاد كلمة « سالف » في الب  4

  ج ـ الحق                    د ـ واضح      ب ـ عائد                           أ ـ تابع        

  حدد مما يلي العنوان األنسب لألبيات السابقة : -5

                                                                  جمال مصرب ـ                                               الفراعنة تاريخأ ـ 
  د ـ زعامة مصر للعرب                            ر مصر وعصامية أبنائهاج ـ فخ

  يت الخامس يفيد : استخدام " إْن " في قوله : " إْن قّدر اإلله مماتي " في الب -6

  ج ـ التعليل                    د ـ االستحالة         ب ـ التحقيق                  أ ـ الشك      

  عالقة قوله : " ال ترى الشرق يرفع الرأس بعدي " في البيت الخامس بما قبله : -7

  ج ـ تفصيل                    د ـ نتيجة            ب ـ تفسير             أ ـ تعليل         

  السؤال الثاني 

  ـدــــال أي شــــــى العــــــفشدوا إل     ي               ـــــد أبنائــــي فأرشـــــــــنظر هللا ل
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  من رجالي فأنجزوا الـيـوم وعـدي                    ّيٍ ـــــــل أبـــــال بـكــــــقد وعدت الـع

  دي ــــــس يجـــده ليــــــــفالعلم وح                    القــوارفعوا دولتي على العلم واألخ

  ْردیــــــــرأى تُ ـــــــــــــوعثـرة الـ                     آلراء فيهنحـن نجتاز موقفـا تعـثـر ا

  دـــــــة المـستـعـــــجـانبيـه بـعـزمـ                   واـــزم وارمـــــفقفوا فيـه وقـفـة الح

  :   : ميزمن بين البدائل التالية 1س 

   ـ معنى كلمة «شّدوا » في البيت السابع : 1

   د ـ تفوقّوا                   ج ـ نظروا              ب ـ جذبوا              أ ـ أسرعوا   

   ـ معنى كلمة « تعثر » في البيت العاشر: 2

  د ـ تصدم           ج ـ تذل                      ب ـ تخطئ                     أ ـ تجد       

   البيت الثامن:ـ  مضاد كلمة « أنجزوا » في  3

  أ ـ أبطئوا         ب ـ أخلفوا                 ج ـ تراجعوا                    د ـ انصرفوا

  مجيء كلمة " أبّي " في البيت الثامن نكرة أفاد :  -4

  أ ـ التعظيم         ب ـ التهويل                 ج ـ العموم                    د ـ الكثرة

  مجيء كلمة " أي " مضافة إلى النكرة " شد " في البيت السابع أفاد : -5

  أ ـ التقليل         ب ـ العموم                 ج ـ التهويل                    د ـ التحقير

  الرئيسة لألبيات السابقة الفكرة -6

                                                         ب ـ مصر تنصح أبناءها                     أ ـ شباب مصر يتمسكون بالعلم واألخالق
  د ـ أبناء مصر يحطمون الصعوبات                                      ج ـ النزاع يؤدى إلى الهالك 

  :   نوع الصورة البيانية في قوله "  وعدت العال "  في البيت الثامن -7

  مجاز مرسل د ـ              استعارة مكنيةج ـ         استعارة تصريحية  ب ـ        تشبيه بليغ  أ ـ 

  االتجاه الفكري للشاعر حدد  -8

  ج ـ اجتماعي                    د ـ سياسي            ب ـ إنساني                          أ ـ قومي   

  نماذج نصوص متحررة المحتـوى

  أ)قال "حافظ إبراهيم"  

ةٍ 1)  ــَ ا بِحاجـ ــّ أموِل إِنـ ــَ ِد المـ ــَ ــاَل الغـ   ِرجـ
ــا2)  ــبِالِد أََجلُّهـــ ــوٌق ِللـــ يُكم ُحقـــ ــَ   َعلـــ
م3)  رى لَكـُ   قُصارى ُمنـى أَوطـانُِكم أَن تـَ

رُ    ــِّ عٍب يُعَمـــ ــَ   إِلـــــى قـــــاَدٍة تَبنـــــي َوشـــ
رُ  الَروُض ُمقفــــِ ُد َروِض الِعلــــِم فــــَ   تَعَهــــُّ
رُ  داً تَبتَنـــــي َمجـــــداً َوَرأســـــاً يُفَكـــــِّ   يـــــَ
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ةً فَكونــــوا ِرجــــاالً عــــاِمليَن 4)  زَّ   أَعــــِ
هُ 5)  ــُ ــهُ أَهل نَم َعن ــَ م ي ــَ قٌّ ل ــَ     فَمــا ضــاَع ح

روا رَّ   َوصــــونوا ِحمــــى أَوطــــانُِكم َوتَحــــَ
رُ  هُ فــــــي العــــــالَميَن ُمقَصــــــِّ     َوال نالــــــَ

  اإلجابة الصحيحة فيما يلى : / ميز 1س

  مرادف كلمة "تعهد" في البيت الثاني :  (1) 

 رعاية  ب نشر   أ
  تحصيل   د  توقير  ج 

   

  نوع البديع في الشطر الثاني من البيت األول :  )2(

 جناس ب مقابلة   أ
  ازدواج   د  حسن تقسيم  ج 

  الغرض من األمر في البيت الرابع :  (3) 

 التمني  ب النصح   أ
  التشويق   د  االستعطاف ج 

  نوع التشبيه في قوله: "روض العلم" في البيت الثاني : (4) 

 مفصل  ب مجمل   أ
  بليغ   د  تمثيل  ج 

  نوع األسلوب في الشطر األول من البيت األول :  (5) 

 إنشائي غير طلبي  ب خبری   أ
  خبری لفًظا إنشائي معنًى   د  إنشائي طلبي  ج 

  عالقة المجاز المرسل في قوله: "يًدا تبتني" في البيت الثالث : (6) 

 الجزئية  ب الكلية  أ
  اآللية  د  المسببية  ج 

  التعبير الذي يمثل استعارة مكنية :  (7) 

 الروض مقفر  ب منى أوطانكم   أ
  رأًسا يفكر   د  شعب يعمر  ج 

  أعز أمنيات الوطن كما ورد في األبيات السابقة :  (8) 

 التحلي بالعزة والكرامة  ب تبجيل العلم والعناية بتحصيله  أ
  رد حقوق البالد إليها   د  إعمال العقل لبناء الوطن  ج 

   

 تحققت سمات الكالسيكية في األبيات ما عدا :  (9) 

 البدء بالتصريع  ب ربط المضمون بأحداث العصر   أ
  ختم األبيات بالحكمة   د  وحدة الوزن والقافية  ج 
  / استنتج المغزى الضمني لألبيات السابقة. 2س
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  ب)قال "البارودي"، ذاكًرا أيام الشباب  

امُ 1)  ِت األَيـــــَّ ــَّ بَا َوتََولـــ ــِّ َب الصـــ ــَ   ذَهـــ
ْيِهمُ 2)  يُم َعلــــَ اَض النَّعــــِ ٍة فــــَ ي فِتْيــــَ   فــــِ
ِر 3)  ــْ ْيَن ُخضـ ــَ ُب بـ و َونَْلعـــَ َدائِقٍ نَْلهـــُ   حـــَ
بَا4)  َب الصــِّ ــَ ا ذَه ــَ َد م ــْ ا بَع ــَ ى اْنتَبَْهن ــَّ   َحت
َرفٍ 5)  ــْ ْيَش َداَم ِلُمتـــ ــَ بَنَّ اْلعـــ ــَ     ال تَْحســـ

المُ    اِن ســـَ مـــَ ى الزَّ بَا َوَعلـــَ ى الصـــِّ   فَعَلـــَ
امُ  اُهُم التَّْبِجيــــــــُل َواِإلْعظــــــــَ   َونَمــــــــَ
تَامُ  ا تُســـــــْ ِر ُخيُوِلنـــــــَ ْت بِغَيـــــــْ   لَْيســـــــَ

بَ  ــِّ ذَاذَةَ َوالصـــــــ ــَّ المُ إِنَّ اللـــــــ   ا أَحـــــــــْ
اِن َدَوامُ  مـــــَ ى الزَّ ْيَس َعلـــــَ اَت لـــــَ     َهْيهـــــَ

  س/ ميز اإلجابة الصحيحة فيما يلي : 

  مرادف "فاض" في البيت الثاني :  (1) 

 ظهر  ب کثر   أ
  جرى  د  انسكب ج 

  مضاد "تولت" في البيت األول :  (2) 

 أدبرت  ب رجعت   أ
  أقامت   د  استمرت  ج 

  نوع الصورة البيانية في الشطر الثاني من البيت الرابع :  (3) 

 استعارة مكنية  ب تشبيه بليغ   أ
  مجاز مرسل   د  استعارة تصريحية  ج 

    في الشطر الثاني من البيت الثالث قصر وسيلته :(4) 

 تقديم الخبر على المبتدأ  ب النفي واالستثناء   أ
  تعريف طرفى الجملة   د  العطف بـ "ال"  ج 

  قال: «أبو نواس» : (5) 

  يا دار ما فعلت بـك األيام        ضـامتـك، واأليـام لـيـس تـضـام

  المصطلح األدبي الذي لجأ إليه البارودي في محاكاة أبي نواس : 

 المساجالت األدبية  ب الموازنة الشعرية   أ
  النقائض  د  المعارضة الشعرية  ج 

 قال: "أبو البقاء الزندي" :(6)

  الدار ال تبقى على أحٍد        وال يدوم على حاٍل لهـا شـان وهذه 

  البيت الذي يتوافق مع البيت السابق : 

 الثانى ب األول   أ
  الخامس  د  الرابع ج 

  سمات المدرسة الكالسيكية في األبيات ماعدا : تحققت (7) 

 وحدة الوزن والقافية  ب ربط المضمون بأحداث العصر   أ
  ختم األبيات بحكمة   د  بالتصريع البدء  ج 

  ج)قال الشاعر "محمود غنيم" 



ية مع أ/ سالم               وي                                 ف األول الثان الص                  اللغة العر

89 

  طحنــت فريقيهــا الحــروب بضرســها1) 
ــدا2)  ــاديهم بــ ــر بــ ــدا بالنصــ   لمــــا شــ
وا بهـــا3)  ــُّ ــا همـ   ملئـــوا الكئـــوَس فَُكلَّمـ
ــد4)  ــم أجـ ــين فلـ ــين المحتفـ ــُت بـ   فتَّشـ
ــةٌ 5)  ــاِر المحتفـــين خطيبـ ــم فـــي غمـ     كـ

ــا   ــْت وال مغلوبــــــ ا رَحمــــــ ــً   ال غالبــــــ
ــُن  ــالحـ ــفاِه غريبـ ــى الشـ رور علـ ــُّ   السـ

  ذكـــــروا بُحمرتهـــــا الـــــدَم المســـــكوبا
ا فــــــي الصــــــميم أصــــــيبا   إال طعينــــــً
ــا ــراب خطيبــ ــي التــ ــاجي فــ ــت تنــ     باتــ

  / ميز اإلجابة الصحيحة فيما يلى : 1س

  المسكوب" في البيت الثالث : "مرادف كلمة (1) 

 السائل ب المتجمد   أ
  الحزين  د  السائر ج 

  شدا" في البيت الثاني : "مضاد کلمه (2) 

 رجا ب رفض   أ
  ناح   د  سرى ج 

  نوع الصورة البيانية في قوله: "لحن السرور" في البيت الثاني :  (3) 

 تشبيه بليغ  ب استعارة مكنية   أ
  استعارة تصريحية   د  مجاز مرسل  ج 

  المحسن البديعي في البيت األول :  (4) 

 طباق ب تصريع   أ
  جناس  د  حسن تقسيم  ج 

  عالقة قوله: "ال غالبًا رحمت وال مغلوبا " في البيت األول بما قبله :  (5) 

 تعليل  ب مقابلة   أ
  تفصيل   د  توضيح  ج 

  نوع األسلوب في الشطر األول من البيت األخير :  (6) 

 إنشائي غير طلبي  ب خبری   أ
  خبرى لفًظا إنشائي معنًى   د  إنشائی طلبی  ج 

  اإلضافة في قوله: "فريقيها" في البيت األول توحى بـ : (7) 

 اندفاع طرق النزاع في الحروب  ب امتداد الحروب   أ
  قسوة المتحاربين   د  شمول الضرر  ج 

  يقول أبو القاسم الشابي : (8) 

  فما الحروب سوى وحشيٍة نهضت        في أنفس الناس فانقادت لها الدول

   البيت السابق :البيت الذي يتفق مضمونه مع 

 الثاني ب األول   أ
  الرابع  د  الثالث  ج 
  استنتج من األبيات السابقة اثنتين من القيم المتضمنة، ودلل عليهما. / 2س
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  د)قال "أحمد شوقي"  

هُ 1)  فَوةُ البــــاري َوَرحَمتــــُ ٌد صــــَ   ُمَحمــــَّ
ةً 2)  ــَ مُس طاِلعــ ــَ ناهُ الشــ ــَ ناُؤهُ َوســ ــَ   ســ
ـهيـا جـاهلين عــلى الهــادي  3)    ودعوتـِ
ـــون باآليـــاِت فـــانصرمت4)    جـــاَء النبي
ـُددٌ 5)      آياتُـــــه كلّمـــــا طــــاَل المــــَدى جـــُ

مِ    ــَ ن نَســ ــِ ــٍق َومــ ن َخلــ ــِ ِ مــ َ ةُ  ــَ   َوبُغيــ
مِ  وُء فـــي َعلـــَ ٍك َوالضـــَ الِجرُم فـــي فَلـــَ   فـــَ
ــِم؟ ـــاَن الصـــاِدِق الَعل ـــل تجـــهلون مك   ه
ـرمِ  ــَ ـــيِر ُمنصــ ـــكيٍم غـــ ـــا بحـــ   وجئتنـــ
ـدمِ  ــِ ـــق والقــ ـــالُل الِعتـــ ـــِزينُهّن جـــ     يَـــ

  / ميز اإلجابة الصحيحة فيما يلى : 1س

  مرادف كلمة «انصرمت» في البيت الرابع :  (1) 

 انتهت  ب انحسرت   أ
  غمضت   د  هدت  ج 

  نوع البديع في البيت الرابع :  (2) 

 طباق إيجاب  ب تورية   أ
  جناس تام  د  طباق سلب  ج 

  نوع األسلوب في الشطر الثاني من البيت الثالث : (3) 

 إنشائي غير طلبي  ب خبری   أ
  خبری لفًظا إنشائي معنًى   د  إنشائی طلبی  ج 

  مصدر الموسيقى في البيت الثاني :  (4) 

 الجناس الناقص ب الجناس التام   أ
  حسن التقسيم   د  االزدواج  ج 

  الغرض من النداء في البيت الثالث : (5) 

 اللوم  ب التنبيه   أ
  التهديد  د  التحقير  ج 

 التعبير الذي يمثل استعارة مكنية :  (6)  

 اآليات انصرمت  ب الجرم في فلك   أ
  طال المدى  د  يزينهن جالل العتق  ج 

  من مظاهر التجديد عند شوقي في األبيات السابقة : (7) 

 التعبير عن منجزات العصر ب اتجاهه اتجاًها إسالميًا  أ
  وصف المخترعات الحديثة   د  العدول إلى التاريخ  ج 
  / استنتج سمتين من السمات الفنية لشوقي 2س

.............................................................................................................................. .........  
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  العقاد (نثر) .. باس محمود ع

في مجاالت كثيرة وترجم الكثير من روائع األدب العالمي كان يؤمن   كتب م 1889ُولد العقاد في أسوان 
  م. 1964بحرية النقد األدبي وترك إرثا من الفكر والثقافة و تُوفي عام 

  ...)  خمسة دواوين شعرية  –التفكير فريضة إسالمية  –سلسلة العبقريات ومن مؤلفاته (

’’إذا كثرت المطالبة بالحقوق قل العمل بالواجب وال صعوبة في تفسير هذه الحقيقة الواضحة ألن 

 الحاجة إلي المطالبة بهاالبلد الذي يعمل فيه كل إنسان واجبه ال يضيع فيه حق من الحقوق وال تدعو فيه 

 أو الشعور بنقصها. 

 ـــــــــــاهاــمعنــــــــــــ الكلمة ـــــــــاهاــــــمعنـــــــــــــــ الكلمة

النصيب الواجب للفرد أو الجماعة (م)     الحقوق
  الحق

  توضيح وبيان (مضاد) إبهام  تفسير 

  تحتاج و تلح و تحتاج    تدعو    الظاهرة (مضاد) الغامضة    الواضحة

–حاجات  –االفتقار  و العوز (ج) حاج    الحاجة 
  حوج   -حوائج

  اإلحساس (ج) المشاعر    الشعور  

س: ما الحقيقة الواضحة عند الكاتب ؟ وبم فسرها الكاتب ؟

 الحقيقية هي أن كثرة المطالبة بالحقوق تؤدي إلي قلة عمل الواجبات . -
فسرها الكاتب بأن اإلنسان إذا أكثر المطالبة بحقه انشغل عن إداء واجبه الذي يقوم به لخدمة بقية أفـراد  -

 ويفقد هو اآلخر حقه . ،وبالتالي يفقد هؤالء األفراد حقوقهم  ،المجتمع 
 

كثرت المطالبـة بـالحقوق 
  قل العمل بالواجب

  االنتباه للفكرة .توضح المعني و تؤكده و تجذب   مقابلة 

  تفيد التوكيد و التحقيق   أداة شرط  إذا 

  للتنبيه علي تحقيق الثبوت   فعلين ماضيين   قل  –كثرت 

تبين طبيعة النفس البشرية التي تسعي وراء   ،يفيد الكثرة    جمع   الحقوق 
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  حقها و تنفذه واحداتلم اآلخر 

  لما قبله   نتيجة   قل العمل بالواجب 

توحي أن النفس البشرية ال تفكر في العطاء بقدر تفكيرهـا   مفردة   الواجب 
  في األخذ 

  

ألن البلد الذي يعمـل فيـه 
  كل إنسان

  وسيلته (أن)  أسلوب مؤكد

  لما قبله    تعليل 

  غرضه التخصيص والتوكيد  أسلوب قصر   يعمل فيه كل إنسان 

  العموم والشمول  تفيد  كل 

  صور الحق بشيء مادي يضيع  جمالها:  التجسيم  استعارة مكنية   ال يضيع فيه حق 

  عن انتشار العدل   كناية 

  تفيد العموم والشمول    نكرة   حق

  يوضح المعني و يؤكده   طباق إيجاب   حق  –واجبه 

      

 ،،صور الحاجة بإنسـان فـي غنـي عـن المطالبـة بحقوقـه    استعارة مكنية  ال تدعو إليه الحاجة 
جمالها : التشـخيص... يـوحي بـاألثر اإليجـابي لتأديـة مـا 

  عليه من واجبات 

  

فإذا رأينا بلدا يكثر فيه المطالبون بحقوقهم فخير ما تنفع به ذلك البلد أن تذكره بواجباته،وأن تكرر له 

 حكمة واحدة يقرؤها في كل مكان ويسمعها في كل مناسبة وهي :

 .‘‘ إليك بغير عناء عليك بالواجب ودع الحقوق تسعى"                                    

  

 ـــــــــــــــاهاــــــمعنــــــ الكلمة ـــــــــاهاــــــــــمعنــــــــ الكلمة

  –أحسن و أفضل (مضاد) شر (ج) خيار   خير  
  خيور   –أخيار 

  اسم فعل أمر (بمعني ) الزم   عليك

اترك ( مضاد) تمسك و تشبث و الزم    دع
  (مادة) ودع 

  (المراد) تأتي    تسعي 

      راحة مشقة و تعب (مضاد)    عناء

س : ما النصيحة التي وجهها الكاتب لمن يكثرون المطالبة بحقوقهم ؟

( عليك بالواجب و دع الحقوق تسعي إليك بغير عناء ) أي أن يقوم كل واحد منهم بأداء عمله كما ينبغي و  
ويجعل   ، وذلك ألن قيام اآلخرين بواجباتهم سينعكس عليه  ،سيجد حقه يصل إليه دون أن يحتاج للمطالبة 

  حقه يصل إليه . 
  

يكثر  فيه المطالبون  
  بحقوقهم  

  الذات   عن األثرة و حب  كناية 

  تفيد التوكيد والتحقيق    أداة شرط  إذا 
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  تفيد العموم والشمول    نكرة   بلدا 
  بتقديم الجار والمجرور غرضه التخصيص والتوكيد    أسلوب قصر   يكثر فيه المطالبون  

يدل علي االستمرار في المطالبة بالحقوق دون اهتمام    اسم فاعل   المطالبون   
  بأداء الواجب  

  للكثرة     جمع   حقوقهم   - المطالبون       
  صور البلد بإنسان ينتفع بالنصيحة ...  تشخيص   استعارة مكنية   خير ما تنفع به ذلك البلد 

جمالها :  عالقته (المحلية ) ذكر البلد ويقصد الناس ..   مجاز مرسل   البلد 
  الدقة في اختيار العالقة في إيجاز  . 

  صور البلد بإنسان يحتاج للتذكرة...  تشخيص    استعارة مكنية   أن تذكره بواجباته  

  للتعظيم   نكرة   حكمة  
اســــــــــــــتعارتان   يسمعها   –يقرؤها 

  مكنيتان 
  صور البلد بإنسان يقرأ و يسمع  ...  تشخيص 

  للعوم والشمول    نكرة   مناسبة    –مكان 
عليك بالواجب و دع  

  الحقوق  
  توضح المعني و تؤكده    مقابلة 

  لما قبله    توضيح 

  نوعه أمر غرضه النصح واإلرشاد  أسلوب إنشائي   دع   –عليك 
صور الحقوق بأشخاص تسعي لتصل إلي أصحابها ..    استعارة مكنية  الحقوق تسعي إليك  

  جمالها : التشخيص  
  

والمحور الذى يدور عليه األمر كله أن اإلنسان ال يعمل لنفسه دون غيره وال يعيش بمصلحته دون 

فهو إنسان عليه واجبات وله حقوق،ولن يكون له حق يُطالب به إذا قصر مصالح أهل وطنه فإذا كان كذلك 

في أداء الواجب المفروض عليه أما إذا كانت مصلحته وحدها هي التي تعنيه وتستغرق جهوده فليس له 

 حقوق وال لوم علي أحد إذا فاته الحق الذى يدعيه.‘‘

 ـــــــــــــــــاهامعنــــــــ الكلمة ــــــاهاـــمعنـــــــــــــ الكلمة

المركز (مراد) األساس (ج)    المحور  
  المحاور

  الحال والشأن (ج) أمور ....   األمر 
  لكن : األمر بمعني الطلب (ج )أوامر 

مضرته   ، منفعته (مضاد)مفسدته   مصلحته  
  (ج) مصالح

  تهاون (مضاد) اهتم و أتم   قصر 

  الواجب (مضاد) الجائر   المفروض   يطلبه ويريده   يطالب به 
  تستهلكتستحوذ عليه و تستنفذ و    تستغرق   تهمه    تعنيه 

  لم يدركه (مضاد) أدركه و لحق به   فاته   عتاب  (مضاد)  عذر   لوم  
      يزعمه   يدعيه 

س: ما المحور الذي ترتكز عليه الحقوق والواجبات ؟

فيعمل له كما يعمل لنفسه و حينئذ تكون له حقوق    ،أن يهتم اإلنسان بمصلحة غيره كما يهتم بمصلحته 
  وعليه واجبات . 
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  س: متي يفقد اإلنسان حقه ؟
  يهتم بمصلحته فقط    ،إذا كان أنانيا  - إذا قصر في أداء الواجب المفروض عليه                    -

  

) ببشيء مادي يدور  الحقوق والواجبات صور األمر (  استعارة مكنية   المحور الذي يدور عليه األمر 
كما صور عمل اإلنسان لغيره بالمحور ... جمالها :   ،

  التجسيم
  )  كله بالتوكيد المعنوي (  أسلوب مؤكد    كله

  وسيلته أن     أسلوب مؤكد   أن اإلنسان ال يعمل لنفسه 
  عن التعاون وعدم األنانية     كناية  

  بالترادف يؤكد المعني     إطناب 
  يوضح المعني و يؤكده    طباق إيجاب    غيره   –نفسه 

  تفيد التوكيد والتحقيق    أداة شرط    فإذا 
  يوضح المعني و يؤكده   مقابلة   له حقوق   –عليه واجبات 

لن يكون له حق يطالب به إذا 
  قصر في أداء الواجب  

إيجاز بحذف جواب الشرط .تقديره (فلن يكون له حق    أسلوب شرط  
 يطالب به ) واألسلوب فيه تحذير من التقصير  

  للعموم والشمول    نكرة    حق
كانت مصلحته وحدها هي التي  

  تعنيه  
  عن األنانية   كناية  

  بالتوكيد اللفظي ..باستخدام الضمير (هي)   أسلوب مؤكد  
بسيطرة األنانية علي هذا اإلنسان من الناحية الفكرية    توحي    تعنيه و تستغرقه جهوده 

  و الفعلية  أيضا . 
  لما قبله    نتيجة   ليس له حقوق 

صور الحق بقطار فات اإلنسان األناني ..جمالها :    استعارة مكنية    إذا فاته الحق الذي يدعيه 
  التجسيم

  بأحقية اإلنسان األناني في الحصول علي أية حقوق.    يوحي    الذي يدعيه  
 

  

  س : إلي أي فن ينتمي هذا النص ؟  و إلي أي العصور ينتمي ؟ 
  حيث يتناول قضيه اجتماعية وهي قضية الحقوق والواجبات.....ينتمي للعصر الحديث . المقال االجتماعي 

  يتميز أسلوب المقال االجتماعي؟ س : بم  
  الدقة والتفضيل في عرض الموضوع   )أ

  الميل إلي تحليل الفكر وبسطها  )ب
اإلقناع بتقديم الحجج السليمة واألدلة المنطقية (  فقلت الصور الخيالية ألنه يهدف إلي اإلقناع ال    ) ج

  اإلمتاع ) 
 سهولة األلفاظ وقربها من لغة الحياة الواقعية.   )د

  الموسيقي ؟ س: ما مصادر 
  : اعتمدت علي حسن انتقاء األلفاظ ومناسبتها لمواضعها وللمعني الذي تعبر عنه  الموسيقي الداخلية 
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  االزدواج)  –الجناس –خال من النص  ...   التي يكون مصدرها (السجع   الموسيقي الظاهرة 
  س : لم استعان الكاتب بالصورة الخيالية ؟ و لماذا  قلت ؟ 

  لخيالية ليخفف من جفاف األسلوب العلمي ويحقق جاذبية العرض ...  استعان بالصور ا -
  قلت الصور البيانية ألن اعتماد النص أساسا علي االقناع العقلي   -

  س : بم تميز أسلوب العقاد؟
  سهولة األلفاظ ودقتها وسالمة العبارات   -
  الميل إلي تحليل الفكر وتبسيطها -
  متأدب وما جاء منها بهدف التخفيف من جفاف األسلوب العلمي. قلة الصور الخيالية فاألسلوب علمي   -
  التفكير المنطقي ويتضح ذلك في ترابط الفكر وتسلسلها  -
 الميل إلي التعميق.  - عمق الفكر                                                     -

  س : اذكر مالمح شخصية الكاتب؟
  منطقي التفكير.  -                            مثقف   -اجتماعي                       -
  
  

  تدريبات نص الحقوق والواجبات 

" إذا كثرت المطالبة بالحقوق قل العمل بالواجب، وال صعوبة في تفسير هذه الحقيقة الواضحة  السؤال األول : 
الحاجة إلى المطالـبة بها ألن البلد الذي يعمل فيه كل إنسان واجبــه ال يضيع فيه حق من الحقوق وال تدعو فيه 

أو الشعور بنقصها، فإذا رأينا بلدا يكثر فيه المطالبون بحقوقهم . فخير ما تنفع به ذلك البلد أن تذكره بواجبـاته 
، وأن تكرر له حكمة واحدة يقرؤها في كل مكان، ويسمعها في كل مناسبة، وهي : (عليك الواجب ، ودع  

  الحقوق تسعى إليك بغير عناء )

  ميّز اإلجابة الصحيحة من بين البدائل التالية : 

  ـ معنى كلمة " عناء " في السطر الخامس : 1

  أ ـ فتور         ب ـ مشقة                 ج ـ مرض                    د ـ ضيق

  ـ مضاد كلمة " تذكره " في السطر الرابع :  2

  سيه                    د ـ توّبخهأ ـ تجنبه         ب ـ تتركه                 ج ـ تن

  الصورة البيانية في قول الكاتب " إذا رأينا بلدا يكثر فيه المطالبون بحقوقهم " في السطر الثالث : حدد -3

  أ ـ تشبيه             ب ـ استعارة             ج ـ كناية             د ـ مجاز مرسل 

  حق » في السطرالثاني  :  -حدد مما يلي نوع البديع في « واجبه  -4

  أ ـ جناس               ب ـ سجع                 ج ـ ازدواج                    د ـ طباق

  عليك بالواجب ودع الحقوق تسعى إليك .."  في السطر الخامس بما قبله : وهي : (: " هميّز عالقة قول  -5

  ج ـ تفصيل                    د ـ توضيح             أ ـ تعليل            ب ـ نتيجة      

  حدد من بين البدائل التالية اإليحاء في قوله " ال يضيع فيه حق من الحقوق " في السطر الثاني "  -6
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  ب ـ المساواة والعدالة                         أ ـ أهمية الحب بين الناس

  د ـ أهمية العمل الجماعي                        ج ـ قيمة المصلحة العامة

  حدد من بين البدائل اآلتية داللة تنكير كلمة " مناسبة " في السطر الخامس : -7

  ج ـ العموم                    د ـ التهويل         ب ـ التحقير                  أ ـ التعظيم    

اإلنسان ال يعمل لنفسـه دون غيره ، وال يعيش  " والمحور الذي يدور عليه األمر كله أن السؤال الثاني : 
بمصلحته دون مصالح أهل وطنه ، فإذا كان كذلك فهو إنسان عليه واجبات وله حقوق . ولن يكون له حق  

يطالب به ، إذا قصر في أداء الواجب المفروض عليه ، أما إذا كانت مصلحته وحدها هي التي تعنيه، وتستغرق 
   لوم على أحد إذا  فاته الحق الذي يّدعيه " جهوده ، فليس له حقوق، وال

  حدد اإلجابة الصحيحة من بين البدائل التالية :

  ـ المقصود بكلمة " المحور"  في السطر األول :  1

  أ ـ الهدف            ب ـ األصل                 ج ـ الطريق                    د ـ األساس 

  السطر الثالث : ـ مضاد كلمة " قّصر " في  2

  ب ـ أطال                 ج ـ طّور                    د ـ أحسن            أ ـ اهتم       

  حدد مما يلي الصورة البيانية في قوله " فاته الحق " في السطر الرابع :   -3

  أ ـ تشبيه ضمني     ب ـ استعارة مكنية     ج ـ استعارة تصريحية         د ـ مجاز مرسل 

  ميّز من بين البدائل التالية العنوان األنسب للفقرة السابقة :  -4

  ب ـ مصلحة الفرد فوق مصلحة المجتمع ية الحقوق والواجبات              أ ـ محور قض

  د ـ ضرورة المطالبة بالحقوق                              ج ـ أداء الفرد لواجباته

  ميّز من بين البدائل التالية نوع الفن النثري : -5

                                                                    ب ـ خطاب سياسي                                           أ ـ مقال ديني
  د ـ رسالة وطنية                                        ج ـ مقال اجتماعي

  نصوص متحررة المحتوى

  أ)من مقال للعقاد اقرأ، ثم أجب

أقوال   السؤال من  النفس ورجال المعرفة  "من هو البطل؟ ال نريد أن نستوحي جواب هذا  المؤرخين وعلماء 
أو  الكتب  يقرءون  وال  بها  ويؤمنون  البطولة  يحسون  الذين  العامة  أقوال  إلى  نستمع  أن  نريد  وإنما  واألدب، 
يبحثون موضوعاتها، فإذا سألت هؤالء: من هو البطل؟ فيغلب أن تسمع منهم جوابًا واحًدا هو أشيع األجوبة 
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 يخاف، وفالٌن بطٌل عندهم أي أنه مقتحٌم هجاٌم ال يبالي العواقب وال يرتدع عند  وأخطؤها، وهو أن البطل من ال
  خطٍر، وتلك الصفة الغالبة للبطولة في رأي األكثرين.

الشجاعة  النظر والتأمل؛ ألن  أنه ال يخاف فهنا موضع  وأما  البطل شجاٌع فهذا صحيٌح ال غبار عليه،  أن  أما 
لب على الخوف وليست هي نقيض العقل والحكمة وإنما هي نقيض الجبن ليست هي عدم الخوف وإنما هي التغ

  والضعف.

األمور  على  هجومه  في  ويشبه  العواقب  عن  وغفلةً  بالخطر  جهًال  اقتحامه  يكون  الخطر  يبالي  ال  رجل  فرب 
البطولة هي أن حيوانًا يثب على فريسته. وإنما الشجاعة اإلنسانية التي تشرف هذا اإلنسان وترفعه إلى مقام  

تعرف الخوف ثم تكون أنت أكبر منه وأقوى من أن تستكين له وتنكل عن قصدك ألجله، فالبطل يخاف ولكنه ال 
  يستسلم لخوفه". 

  / ميز اإلجابة الصحيحة فيما يلي : 1س

  معنى كلمة "يبالي" في السطر الخامس : (1) 

 يعظم ب يهتم   أ
  يساير   د  يخاف ج 

  مضاد كلمة "أشيع" في السطر الرابع : (2) 

 أندر  ب أقل   أ
  أبعد  د  أفقر  ج 

  عالقة جملة "أى أنه مقتحم هجام" في السطر الخامس بما قبلها : (3) 

 نتيجة  ب تعليل   أ
  تفصيل   د  توضيح  ج 

في(4)  فريسته"  على  يثب  حيوانًا  األمور  على  هجومه  في  قوله: "يشبه  في  وقيمته  التشبيه،  السطر   نوع 
  الحادي عشر : 

 مجمل، ويوحي بالقوة والقسوة ب بليغ، ويوحى بالشجاعة والجرأة  أ
  تمثيل، ويوحي بالتهور والطيش  د  مفصل، ويوحى بالشجاعة واإلقدام ج 

  التركيب الذي يمثل استعارة مكنية :  (5) 

 فالن ال يبالي العواقب  ب التغلب على الخوف   أ
  يكون اقتحامه جهالً   د  البطولة ترفعه إلى مقام  ج 

  يرى العقاد أن العالقة بين الشجاعة والحكمة عالقة : (6) 

 تکامل  ب تناقض   أ
  تغاير   د  تقارب  ج 

    البطل الحقيقي عند العقاد :(7) 

 من يعرف الخوف وال يستسلم له ب المقتحم الهجام الذي ال يبالي العواقب   أ
  بالخطر الغافل عن العواقبالجاهل   د  من ال يشعر بالخوف  ج 

  الرأي الذي اتفق عليه العقاد مع العامة من الناس هو أن : (8) 
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 البطولة في عدم الشعور بالجبن والخوف   أ
  الشجاعة ليست نقيض العقل والحكمة   ب
  البطل البد أن يتحلى بالشجاعة  ج 
  البطل يبتعد عن مقصده ألجل الخوف   د

  أمتع العقاد القارئ بفكرته عن طريق : (9) 

 ربط األسباب بمسبباتها  ب عرض الزعم والتفنيد   أ
  تكرار االستفهام "من البطل؟"   د  براعة االستهالل  ج 
  / استنتج سمتين من السمات األسلوبية للكاتب.2س

  ب)من مقال ل "أحمد شوقی" اقرأ، ثم أجب

َعْظٍم،   في  لحٍم  مضغةُ  اإلنسان، "اللساُن  بنصِف  وقّوموها  البيان،  لفضيلة  وعظموها  اللسان،  الناس  اها  سمَّ
سوى  منه  يتحّرك  ال  حياته،  معظم  السجن  في  ولبَث  لََهاتِه،  أصل  في  وثَبَت  وقناتِه،  الُحلقوِم  من  نبت  عضلٌّ 

ماغ في البالغ، وتَْرجماُن النفس في رواية   الّدِ النَّقل، وأداة  العَقل في  العاِطفة، وحكايِة الصَّْحِو  شَباتِه، رسوُل 
  والعاصفة.

َر بالحكمة  فُّجِ ثم  البشر،  وبين  الخالق  َسفَر بين  أَول من  فكان  انحدر،  َجنََباته  َظَهر، ومْن  َعذَباته  الَوْحُي على 
قيََّده وأطلقه، والذي أسكته وأْنطقَه، والذي  فانفجر، ثم علم الشعر فَشعَر، فسبحان الذي خلقه وعلَّمه، والذي 

  ميتُه فينّدِثر والذي هو على بعثه ُمقتدٌر".يُ 

  / ميز اإلجابة الصحيحة فيما يلي : 1س

  معنى كلمة "قيده" في السطر السادس :  (1) 

 ربطه  ب حبسه   أ
  أخفاه   د  أغلقه ج 

  مضاد كلمة "عظموها" في السطر األول :  (2) 

 أضعفوها ب حقروها   أ
  ذموها   د  سلبوها ج 

  نوع المحسن البديعي في قوله: "سماها الناس اللسان، وعظموها لفضيلة البيان" في السطر األول :  (3) 

 جناس تام وسجع  ب سجع وازدواج   أ
  مقابلة وسجع   د  طباق وازدواج  ج 

  التركيب الذي يشتمل على استعارة تصريحية :  (4) 

 لبث فى السجن معظم حياته  ب الوحي من جنباته انحدر   أ
  عضل نبت من الحلقوم وقناته   د  رسول العقل في النقل  ج 

  :   التركيب الذي يمثل أسلوب قصر(5) 

 فجر بالحكمة فانفجر  ب فسبحان الذي خلقه وعلمه   أ
  كان أول من سفر   د  اليتحرك منه سوى شباته  ج 

   العنوان األنسب للمقال السابق :(6) 
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 التكوين التشريحي للسان  ب تمجيد اللسان   أ
  اللسان والعاطفة  د  اللسان والوحي ج 

  البيت الذي يتفق وما جاء في المقال :  (7) 

 لساُن الفتى نصٌف ونصٌف فؤاده        فلْم يبَق إال صـورةُ اللحم والدم  أ
  لسانك ال تذكر به عورةَ امرئ           فكلك عوراٌت وللناس ألسـنُ   ب
  كلمـةٌ تخصك قلتهـا في ثواني زلةُ لساٍن وليَت تمحيها األزمان          ج 
  عـود لـسـانـك قـلـة اللفِظ                 واحفظ لسـانك أيـمـا حفظِ   د

  كل ما يلي من السمات األسلوبية في المقال السابق ماعدا : (8) 

 الميل إلى اإلطناب  ب  قصر الجمل والفقرات   أ
  واإلنشاء التنويع بين الخبر    د  كثرة المحسنات البديعية  ج 
  / استنتج سمتين من السمات الشخصية للكاتب.2س

  ج)من مقال لـ "أحمد أمين" اقرأ، ثم أجب

"أهـمُّ نـقـطـٍة يتركُز عليها النجـاُح اإلرادةُ القويةُ التي يصحبها التنفيذُ السريُع وانتهاُز الفرِص، ألم يقولوا أنَّ 
وخيُر محارٍب من هاجَم ولم يقتصْر على الدفاع، وعمَل ولم يقتصْر الحـرَب جهاٌد، وبعبارٍة أخرى الحياةُ حرٌب؟  

الرمَى،   يسدُد  هو  ثم  يضيعها.  ال  حتى  لحظةً  يتواَن  ولم  فانتهزها،  أقدَم  فرصةٌ  له  سنحت  ومتى  الحذِر،  على 
  ويحكُم إصابةَ المرمى، وال بأَس من الفشِل؛ لينجَح. 

الحذِر، في  التردِد، وبالغت  من  أكثرَت  أنَت  فقد   إذا  المائِة،  في  مائةً  من نجاحه  تقدْم على عمٍل حتى تثَق  ولم 
فليَس  ناجًحا،  تكوَن ربَّ عمٍل  أن  ال تصلُح  ولكن  الخيال سابًحا،  في  فيلسوًفا  أو  حالًما،  أديبًا  تكوَن  أن  تصلُح 

بشي يضحَى  أن  يريُد  ال  الذي  القائُد  وال  الحذُر،  القائُد  وال  الجباُن،  القائُد  المعركة  وإنما يكسُب  جنودِه.  من  ٍء 
يكسبها من يفكُر حسَب طاقتِه، وال يطيُل التفكيَر أكثَر مما يلزُم، ثم يضرُب الضربةَ في حينها، وهو يغلُب النجاَح 

  وإن كاَن ال يتأكده، فإن فشل بعد ذلك فقْد أدى واجبه".

  / ميز اإلجابة الصحيحة فيما يلى :  1س

  ع :  مرادف كلمة "يتوان" في السطر الراب(1) 

 يتقاعس ب يضعف   أ
  يخف   د  يستسلم ج 

  مضاد كلمة "بالغت" في السطر السادس :  (2) 

 منعت  ب اعتدلت  أ
  أحكمت  د  زهدت  ج 

  الصورة البيانية في قوله: "في الخيال سابًحا" في السطر السابع :  (3) 

 استعارة مكنية  ب تشبيه بليغ   أ
  مجاز مرسل   د  استعارة تصريحية  ج 

  عالقة قوله: "أقدم" في السطر الثالث بما قبله : (4) 

 تعليل  ب نتيجة   أ
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  تفصيل   د  توضيح  ج 
  غرض االستفهام في السطر الثاني : (5) 

 التقرير  ب التعجب  أ
  التشويق   د  النفي  ج 

  :  العنوان األنسب للمقال السابق(6) 

 بين النجاح والفشل  ب اإلرادة القوية والحذر  أ
  الحياة حرب   د  أسس النجاح ج 

  بـــــــادِر الفرصـةَ واحذْر فوتها        فبلوُغ العـِزّ فـي نيـِل الفرص: قال الشاعر(7) 

  التركيب الذي يتوافق مع البيت السابق : 

 يغلب النجاح وإن كان ال يتأكده ب ال يطيل التفكير أكثر مما يلزم  أ
  فانتهزها متى سنحت له فرصة أقدم    د  ال بأس من الفشل لينجح  ج 

   

 المثل المعبر عن قول الكاتب في بداية الفقرة الثانية : "إذا أنت أكثرت من التردد" : (8) 

 قدمت رجالً وأخرت أخرى  ب حذوت الفعل بالفعل   أ
  أتاك الحذر من مأمنه   د  عدت بخفي حنين  ج 

  ويغرى المرَء بالكسلِ حبُّ السالمِة يثنى عزَم صاحبه        عن المعالى قال الطغرائي: (9) 

  بالموازنة بين الفقرة الثانية ألحمد أمين وقول الطغرائي من حيث الفكرة نجد أن : 

أحمد أمين يؤثر السالمة والبعد عن المخاطر، أما الطغرائي فيفضل اقتحام تلك المخاطر لتحقيق    أ
 المعالي

  أمين فيفضل اقتحام المخاطر ونسيان الحذر الطغرائي يؤثر السالمة والبعد عن المخاطر، أما أحمد   ب
  كال األديبين يبالغ في الحذر ويؤثر السالمة   ج 
  كال األديبين يؤثر تقليل الحذر وعدم المبالغة فيه؛ لتحقيق العال والمجد   د
  / من خالل فهمك النص، استنتج سمتين من السمات األسلوبية للكاتب.2س

  د)اقرأ، ثم أجب

 في عصرنا هذا بيـَن جانبي الفكِر والعمِل، وظهَر ما يسمى بالوحدِة االندماجيِة بينهما، ولكن "لقد اشتدَّ االلتحامُ 
تصاحبها عوامُل ال هي من طبيعِة العقِل النظريِّ وال هي من طبيعِة األيدى العاملِة، فهى عوامُل  هذه الوحدةَ 

  تنبثُق من ينبوعٍ آخَر هو ينبوُع العقائِد على اختالِف ضروبها.

ومن أهِمّ العوامل المصاحبة مجموعةُ القيم التي نسيُر على هداها واألهداف التي نوجه السيَر نحوها، فإذا كان 
الفكُر واأليدى كافيين وحدهما إلنجاز عمٍل معيٍن فإنه يبقى أْن تعلَم لماذا هذا العمل المعين دوَن سـواه؟ وإلى 

إال في تلك العوامِل التي أشرنا إليها، فهي وحدها التي تجعُل    أي هدٍف هو؟ ومثل هذه األسئلة ال تجـُد الجوابَ 
  للحياِة العاملِة معنًى؛ وذلك ألنَّ العقَل والعمَل كالهما توجههُ قيٌم إنسانيةٌ من أجل أهداٍف حضاريٍة. 

لكي   أساسيٌّ  العمِل، هو شرٌط  لدنيا  المصاحبةُ  العوامل  منه  تنبثُق  الذي  العقائد  ينبوَع  دعامةً إن  العمُل  يكوَن 
ثقافيةً حضاريةً، إنه هو اإليماُن الذي بغيره يسـوُد السأُم، ويسوُد القلُق في نفوِس العاملين؛ ألنَّ الحياةَ العاملةَ 
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في  المعينةُ  الفترةُ  تفرزها  التي  واألهداِف  بالقيِم  اإليماُن  هـو  ذلك  يبررها،  ما  لفقدانها  معناها  تفقُد  عندئٍذ 
المعي فيكفى  الحضارِة  يعملون   -مثالً    –نِة  بل  وحده،  العيش  لكسب  ال  يعملون  إنما  بأنهم  العاملون  يؤمَن  أن 

موقعهم  لهم  شاء  ما  أو  أفضَل،  مستقبالً  ألبنائهم  ليهيئوا  أو  دينيةً،  رسالةً  لينشروا  أو  مجده  للوطن  ليقيموا 
إيما النفوِس  في  يبثَّ  أن  ليكفى  إنه  أقوُل  أجله  من  يعملوا  أن  عناَء الحضاريُّ  يبرُر  ما  العاملون  ليجَد  كهذا  ٌن 

  العمِل".

  / ميز اإلجابة الصحيحة فيما يلي : 1س

  معنى كلمة "تنبثق" في السطر الثالث :  (1) 

 تمأل  ب تظهر   أ
  تنتشر   د  تندفع  ج 

  مضاد كلمة "تفقد" في السطر الحادي عشر :  (2) 

 تفوز  ب تكسب   أ
  تشمل   د  تعطى  ج 

  نوع الصورة الخيالية في "ينبوع العقائد" في السطر الثالث :  (3) 

 تشبيه مجمل  ب تشبيه بليغ   أ
  مجاز مرسل   د  استعارة تصريحية  ج 

  عالقة جملة "ليقيموا للوطن مجده" في السطر الثالث عشر بما قبلها :  (4) 

 توضيح  ب تفصيل   أ
  نتيجة   د  تعليل  ج 

    نوع المقال السابق :(5) 

 دينى  ب تصويری  أ
  وطنی   د  فلسفى  ج 

  التراكيب التالية تمثل استعارة مكنية ماعدا :  (6) 

 يبرر عناء العمل  ب  يقيموا للوطن مجده   أ
  تفرزها الفترة المعينة   د  الحياة تفقد معناها  ج 

  العالقة بين الفقرتين األولى والثانية :  (7) 

 نتيجة  والثانية  سبب  األولى ب  لألولى  سبب الثانية  أ
  لألولى  تفسير الثانية  د  للثانية  إجمال  األولى ج 

  السمة األسلوبية التي اعتمد عليها الكاتب في الفقرة األخيرة : (8) 

 والمناقشة  الحوار  على االعتماد ب  واإلنشاء   الخبر بين  التنويع   أ
  الفكرة  إلبراز  موازنة عقد  د  ضرب األمثلة التوضيحية  ج 
  استنتج المغزى الضمني من النص / 2س

............................................................................................ ............................................
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  ق شوشة ... فارو                 

  التعريف بالشاعر: 
 م . 2016توفي ،م 1936بمحافظة دمياط عام فاروق شوشة  ُولد  -
 م،2000 –م 1998تقلد منصب أمين عام مجمع اللغة العربية ورئيس اتحاد الكتاب  -
 ) وله خمسة عشر ديوانا منها  لغتنا الجميلة له برنامج إذاعي هو (  -
 ) لغة من دم العاشقين  )     ،   (لؤلؤة في القلب )      ،   ( العيون المحترقة (              -

  

  باســــم األحـــــــــــــــــــرار الشرفـــــــــــاء 
  أنبل من أنبتهم هذا الوطن الغالي من أبنــاء 
  باسم جمـــوع صدت غـــــــــول المــــــــوت 
  وداســـــــــــت طاغــــــــــــــــوت الظلمــــاء 

  الرايـــــــــــة فامتدت باسم شباب رفعــــــــوا 
  طالــــــــــــــــــــــــــــت كل األعنــــــــــــــاق 
  وضجـــــــــــــــــت كل األصـــــــــــــــــــوات 

ــ  ــاء هاتفة هادفة قد صار لهذا الوطـن سمــــ

 ـــــــــــــــــاهاـمعنـــــــــــ الكلمة ــــاهاــــــــــــــــــــمعنـــــــــــــــ الكلمة

  ،النبالء والعظماء (مضاد) الوضعاء   الشرفاء  
  الحقراء (م) الشريف 

  أعظم وأشرف والمضاد أحقر   أنبل 

  جماعات (مضاد) أفراد (المفرد) جمع   جموع   أخرجهم (المراد) أنجبهم   أنبتهم 

  غيالن  –شبح مخيف (جمع )  أغوال   غول   منعت وصرفت (المراد) واجهت   صدت

طواغيت و  الطاغي المعتدي (جمع )   الطاغوت 
  طواغ

الظلمة و الظالم (مراد) الظلم (مضاد    الظلماء 
  )النور 

  الراي   ، العلم (ج) الرايات   الراية  أعلوا (مضاد) خفضوا    رفعوا  

  الرقاب (مفرد)  العنق   األعناق    فاقت والمضاد (قصرت)   طالت 

  صائحة من مشقة أو جزع   هاتفة   صاحت من مشقة أو جزع   ضجت

  انتقل من حال إلي أخري والمضاد (ثبت)   صار  مسرعة قاصدة   هادفة 

  سماوات   ،(المراد) الحرية (مضاد)  أرض (ج) سماءات   سماء 
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يبدأ الشاعر قصيدته باسم الشهداء النبالء الذين تصدوا لكل أسباب البطش فهم أجمل وأنبل من أنجبهم  
هذا الوطن وباسم هؤالء الذين تصدو لكل أسباب الظلم والطغيان وباسم هؤالء الذين رفعوا راية الحرية  

  ك حريته. وتطاولت كل األعناق مزهوة وارتفعت األصوات تهتف لقد أصبح هذا الوطن يمتل
  

  الراية )  –طاغوت  –الوطن الغالي  –( األحرار الشرفاء أجزاء الصورة : لوحة كلية
  الخطوط الفنية للصورة : 

  هاتفة )   –األصوات  – : نسمعه في ( ضجت الصوت
  سماء )  –الراية  - نراه في ( الظلماء:  اللون

  امتدت)   -رفعوا –داست  –: نحسها في ( صدت الحركة  

  نوعه قسم غرضه تأكيد علو مكانة هؤالء الشهداء   أسلوب إنشائي باسم األحرار الشرفاء
  تفيد الكثرة وتوحي بنل أهدافهم   جمع   الشرفاء -األحرار 

  للتعظيم   معرفة 
أنبـــتهم هــــذا الــــوطن 

  الغالي من أبناء 
  صور الشباب الشرفاء بالنبات الطيب الذي يخرج من األرض  استعارة مكنية

  الوطن بأرض خصبة تخرج النبات (صورة مركبة)صور 
  يدل علي سمو هؤالء األحرار   اسم تفضيل   أنبل 
  يعطي نغمة موسيقية ويجذب االنتباه   جناس ناقص  أنبت -أنبل

  تفيد التعظيم    جمع    أبناء 
ــدت  ــوع صـ ــم جمـ باسـ

  غول الموت 
  نوعه قسم غرضه تأكيد علو مكانة هؤالء الشهداء   أسلوب إنشائي 

  يفيد الكثرة   جمع   جموع
  للتعظيم  نكرة 

عن شجاعة الثوار (االتيـان بـالمعني مصـحوبا بالـدليل فـي إيجـاز   كناية  صدت غول الموت 
  وتجسيم )

  شبه الموت بالغول .. جماله التجسيم (توحي بالظلم قبل الثورة )   تشبيه بليغ   غول الموت 

  عن قهر الثوار للظالمين    كناية  داست طاغوت الظلماء
  جماله : التشخيص  ،شبه الظلماء بالطاغوت   تشبيه بليغ  طاغوت الظلماء

  جمالها  : التوضيح  ،،صور الظلم بالظلماء   استعارة تصريحية   الظلماء 
ــوا  ــباب رفعـ ــم شـ باسـ

  الراية 
  نوعه قسم غرضه تأكيد علو مكانة هؤالء الشهداء   أسلوب إنشائي 

  عن دور الشباب في الثورة ضد الظلم   كناية  شباب رفعوا الراية
  للتعظيم  نكرة  شباب

  الترتيب والتعقيب والسرعة .. نتيجة لما قبله   الفاء   امتدت 
  عن العزة والكرامة   كناية  طالت كل األعناق

  العموم والشمول   تفيد   كل 

  عن غضب المصريين و جزعهم   كناية   
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  صور األصوات بأشخاص تضج ..جمالها : التشخيص   استعارة مكنية   ضجت كل األصوات 
  عالقته الجزئية ( ذكر االصوات و قصد الناس )  مجاز مرسل   األصوات 

  صور األصولت بأشخاص تهتف وتهدف .. جمالها : التشخيص   استعارة مكنية  هاتفة  هادفة
  يعطي نغمة موسيقية  جناس ناقص   هادفة –هاتفة 

  وسيلته  ( قد )  أسلوب مؤكد   قد صار 

ــتعارة   سماء اســــــــــ
  تصريحية 

  صور الحرية مثل السماء 

امتـدت   -رفعوا  -داست    -صدت    -أنبتهم  
  صار -ضجت  -طالت  -

  أفعال ماضية توحي بالتحقيق والثبوت 

  روح عارمة ويقين ٌحر منطلق
  وزحـــــــام وفخـــــــار وإبـــاء
  أســـــــوار راحـــــــت تتهــــدم
  وبنـــــــــاء يسقـــــط فوق بناء
  باسمكــــــم يا أنبـــل من أنبتهم 
  هذا الوطــــن الغالي من أبنـــاء

 ـــــــــــــــــــاهامعنـــــــــــ الكلمة معنــــــــــــــــــــــــــــاها الكلمة

  (المراد )  الثورة شديدة قاصمة   عارمة   النفس (ج) أرواح    الروح 
  متحرر (مضاد) مقيد   منطلق   ثقة وتحقق (المضاد ) شك و ظن   يقين 
  استعصاء وترفع (المراد)  رفض الذل  إباء  التباهي و الفخر (مضاد) تواضع  فخار 

  (ج) أبنية   بناء   بدأت و مضت وذهبت   راحت

يصف شوشة ميدان التحرير الثائر قائال: إنها الروح الطيبة والشديدة واليقين المتحرر الذي انطلق وسط  
الزحام والفخار واإلباء ثم تهدمت حوائط الظلم وأبنيته معلنة انتهاء عصر ٌمظلم فاسد وابتداء عهد من  

  الحرية والعزة والكرامة. 
  

  أبناء )  - إباء  - ( زحام  أجزاء الصورة :   -لوحة كلية
  الخطوط الفنية للصورة : 

 : نسمعه في ( يسقط  )   الصوت -
 بناء )   - نراه في ( أسوار :  اللون -
  تتهدم )    -: نحسها في ( زحام الحركة  -

  تقديره (هي روح عارمة ) ،حذف المبتدأ إلثارة الذهن   إيجاز   روح عارمة

  جماله : التوضيح  ،شبه الثورة بروح   تشبيه بليغ 
  بقوة الثورة و عزيمة المصريين في التخلص من الظلم  تعبير يوحي

  صور اليقين بإنسان حر منطلق وسر جماله التشخيص استعارة مكنية  يقين حر منطلق 
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  بالثقة في تحقيق أهداف الثورة   توحي   يقين 
  بالترادف يؤكد المعني   إطناب   منطلق  –حر 

  يدل علي عظمة المشهد الثوري   تعدد العطف   زحام وفخار وإباء 
  تفيد التهويل   نكرة   زحام 
  للتعظيم  نكرة  إباء –فخار 

  بالكثرة  توحي   زحام
  بالتباهي بالثورة   توحي   فخار 
  برفض الذل  توحي   إباء 

 جمالها : التجسيم  ،،صور الظلم بأسوار تتهدم بقوة   استعارة تصريحية   أسوار 
  نكرة للتحقير  ...   جمع للكثرة    إيحاء 

بنــاء يســقط فــوق 
  بناء 

  عن إنهيار رءوس الفساد  كناية 

  جمالها : التجسيم ،،صور الظلم ببناء يسقط   استعارة تصريحية   بناء 
  للتحقير  نكرة   بناء 

  جمالها : التوضيح ،،صور الثوار بنبات طيب   استعارة مكنية   أنبل من أنبتهم 

  نوعه قسم غرضه التوكيد  أسلوب إنشائي   باسمكم 

  نوعه نداء غرضه التعظيم   أسلوب إنشائي   يا أنبل 
  يعطي نغمة موسيقية ويجذب االنتباه    جناس ناقص   أنبت  –أنبل 

  باســــــــــــــــــــــــــــــــم األرض 
  وباســــــــــــــــــــــــــــــم العرض 
  وباســـــــــم المســــك الصــــــاعد 
  مــــــــن أنقــي مهــج ودمـــــــاء 

  صـــــــدق ووفـــــاء في لحظـــــة 
  ال... لن يخفـت هــــــذا الصــــوت
  ولن تتراجـــــــع هــــذى الصيحــة 

  لن تتالشـــــــــــــــــــــي هـــــــــــــذى األصـــــــداء 
  لن نرجع ثانية أبدا لكهـــــوف الظلمــــة والبغضــاء

  الشهداء...... باسم الشهداء...... باسم 

 ــــــــاهامعنـــــــــ الكلمة معنـــــــــــــــــــاها الكلمة

الحسب والشرف (جمع )  النفس و  العرض
  أعراض

  يتخذ من الغزالن (المراد) دم الشهيد عطر   المسك

  أرواح  (مفرد ) مهجة    مهج   (المراد ) المنبعث     الصاعد 

  الصوت القوي (مضاد) الهمسة (ج) صيحات    الصيحة    يضعف ويسكت (مضاد) يعلو    يخفت 
  رجع الصوت ( جمع ) صدي  األصداء  تنتهي وتفني (مضاد) تبقي   تتالشي 
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  الكراهية (مضاد ) المحبة   البغضاء  كهف (المراد) عصور (مفرد )   كهوف  
      من قُتل في سبيل هللا (جمع ) شهيد   الشهداء

اسمكم أيها الشهداء وباسم األرض التي ارتوت بدمائكم بعد أن كانت عطشي للحرية وباسم الشرف الذي ب
تحقق وعاد بعد ضياع وباسم هذا المسك المنبعث من دمائكم في لحظة الصدق والحب والوفاء لهذا الوطن لن 

المترددة ولن نرجع مرة  يضعف أو يسكت صوتكم العالي ولن تعودوا إلي الوراء ولن تنتهي هذه األصوات  
  ثانية لعصر الظلم والظالم ما دمتم موجودين يمتلئ الوطن بأمثالكم. 

  لوحة كلية  
  الشهداء )  –دماء   –( األرض    أجزاء الصورة :

  األصداء)   –الصيحة  –في كلمات نسمعها ( الصوت    الصوت :
  الظلمة)   –دماء  –األرض  - كهوف  –نراها في ( المسك    اللون :

  نرجع)   –تتراجع  –نحسها في (الصاعد  الحركة : 
ينقل الشاعر صور حية لصمود الثورة والثوار ورفضهم للتراجع واالستسالم

  باسم األرض   
  باسم العرض ،
  باسم المسك ،

  غرضه التوكيد،نوعه قسم   أسلوب إنشائي 

  يعطي نغمة موسيقية ويجذب االنتباه  جناس ناقص   العرض-األرض 
  

  باسم المسك
عن دم الشـهداء فالشـهيد يبعـث يـوم القيامـة ودمـه لـه ريـح   كناية 

  المسك
  صور دم الشهداء في طيب رائحته بالمسك  استعارة تصريحية

ــديث  ــأثر بالحــــ تــــ
  الشريف 

قال الرسول (والذي نفس محمد بيده ما من كلم في سـبيل هللا 
  إال جاء يوم القيامة كهيئته حين  كلم لونه دم وريحه مسك )

  ذكر الجزء (المهج) و قصد الكل (الشهداء) ،عالقته الجزئية   مجاز مرسل   مهج

ــذي  ــع هــ ــن تتراجــ لــ
  الصيحة 

ــت ال يتراجــع   استعارة مكنية  ــدام ثاب ــه :  ،،صــور الصــيحة بإنســان مق جمال
  التشخيص

ــذي  ــي هــ ــن تتالشــ لــ
  الصيحة 

جماله : التشخيص ،،صور األصداء  بأشخاص تخلد    استعارة مكنية

  بعدم الرجوع في المستقبل لدولة الظلم   توحي   أبدا 
كهــــــــوف الظلمــــــــة 

  والبغضاء
  جماله: التجسم  ،،شبه الظلمة والبغضاء بكهوف   تشبيه بليغ 

  باسم الشهداء
  باسم الشهداء

  غرضه التوكيد،نوعه قسم   أسلوب إنشائي 
  يؤكد مدي اعتزاز الشاعر بالشهداء و تقدير مكانتهم السامية  تكرار القسم 

يؤكد عدم السكوت والتراجع واالنتهاء والرجوع إلـي عصـور   تكرار   لن  
  الظالم والظلم 
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  العصر المعاصر            س: ما العصر الذي ينتمي إليه النص ؟  
      س : ما المدرسة األدبية التي يتبعها النص ؟  

  مصرية الذي مر به بلدنا مصر  فالنص ترجمة لواقع الثورة ال ، المدرسة الواقعية الجديدة 
  س: بين موقف شعراء الواقعية من موسيقي الشعر  

 تخلوا عن الموسيقة الناتجة عن وحدة الوزن والقافية   -
  ( التفعيلة )  هي،استخدموا وحدة موسيقية متكررة  -

  
  س : ما سمات األسلوبية  للشاعر ؟ 

  استعمال اللغة الموحية الموجزة . 1
  )  الراية رمز حرية األمةاستعمال الرمز (   . 2
  التأثر بالحديث الشريف  . 3
  االعتماد علي الصورة الكلية  . 4

  استخدام التصوير االستعاري والكناية  . 5
  استخدام أسلوب النفي بصورة متكررة  . 6
  االعتماد علي التفعيلة والسطر الشعري  . 7
  استخدام بعض البديع غير المتكلف مثل الجناس الناقص.  . 8

  
  يعكس المالمح شخصية الشاعر. وضح س :  

  له مذاقه الخاص في معجمه الشعري وتراكيبه اللغوية.  .1
  لديه إحساس فطري بجمال اإليقاع.  .2
  يُواكب تطور الشعر العربي.  .3

  واسع الثقافة.  .4
  ُمحب لوطنه.  .5
  ذو شخصية أدبية منفردة.  .6

  
  

  تدريبات على نص باسم الشهداء  

  السؤال األول :

  الشرفاء باسم األحرار ـ  1

  ـ انبل من أنبتهم هذا الوطن الغالي من أبناء 2

  ـ باسم جموع صدت غول الموت 3

  ـ وداســت طـاغـوت الظلماء  4

  ـ باسم شباب رفعوا الراية فامتدت  5

  ـ طالت كل األعناق 6

  ـ وضجت كل األصوات 7

  ـ هاتفة هادفة قد صار لهذا الوطن سماء  8

  ميّز من بين البدائل التالية : 

  معنى كلمة « أنبتهم » في السطر الثاني :ـ  1

  أ ـ أخرجهم         ب ـ علّمهم                 ج ـ أظهرهم                    د ـ أعطاهم
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  ـ معنى كلمة « صّدت » في السطر الثالث :  2

  أ ـ رددت         ب ـ ضعفت                 ج ـ نادت                    د ـ واجهت

  مضاد كلمة « امتدت » في السطر الخامس :ـ  3

  أ ـ انقضت         ب ـ انحسرت                 ج ـ اهتزت                    د ـ ارتدت

   : حدد مما يلي العنوان األنسب لألسطر الشعرية 3س

  ب ـ الهتاف من أجل الحرية                              أ ـ سقوط الظالمين 

  د ـ دور الشباب في التصّدي للظالمين                            مصر ج ـ نشأة شباب

  : : حدد مما يلى عالقة المجاز المرسل في قوله : «األعناق» في السطر السادس 4س

  أ ـ المحلية         ب ـ الحالية                 ج ـ الكلية                    د ـ الجزئية 

  :  هادفة » في السطر الثامن -يع في قوله : « هاتفة : حدد مما يلي نوع البد 5س

  أ ـ جناس ناقص            ب ـ جناس تام            ج ـ طباق           د ـ جناس ناقص

  : ميز فيما يلى عالقة قول الشاعر : « فامتدت » في السطر الخامس بما قبله : 6س

  ليل                    د ـ توضيحأ ـ نتيجة         ب ـ تفصيل                 ج ـ تع

  : حدد مما يلي داللة تنكير كلمة « أبناء » في السطر الثاني :  7س

  أ ـ التحقير             ب ـ التعظيم           ج ـ التخصيص               د ـ العموم

  : حدد العاطفة المسيطرة على الشاعر، وأثرها في اختيار األلفاظ .  8س

  .لشاعر عاطفة الفخر واإلعجاب بالشبابـ سيطرت على ا

  "  رفعوا الراية -أنبل  -الشرفاء  -ـ جاءت األلفاظ مرآة صادقة لهذه العاطفة مثل : «األحرار 

  

  السؤال الثاني 

  ـ روح عارمة ويقين حر منطلق  9

  ـ وزحام وفخار وإباء  10

  ـ أسوار راحت تتهّدم   11

  ـ وبناء يسقط فوق بناء  12

  ـ باسمكم يا أنبــل مـن أنبتهم   13
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  ـ هـذا الـوطـن الغالي من أبناء 14

  : ميّز من بين البدائل التالية : 1س

  ـ معنى كلمة « عارمة » في السطر التاسع : 1

  أ ـ صادقة         ب ـ قاصدة                 ج ـ شديدة                    د ـ جاذبة 

  سطر الثالث عشر :ـ معنى كلمة « أنبل » في ال 2

  أ ـ أقوى         ب ـ أشرف                 ج ـ أعدل                    د ـ أقرب

  ـ مضاد كلمة « راحت » في السطر الحادي عشر :  3

  أ ـ انتهت         ب ـ ذهبت                 ج ـ أوشكت                    د ـ زالت 

  الشاعر : «أسوار .. تتهدم » في السطر الحادي عشر : حدد مما يلي نوع الخيال في قول 4س

  أ ـ استعارة مكنية      ب ـ استعارة تصريحية        ج ـ تشبيه بليغ        د ـ مجاز مرسل 

  : ميز فيما يلى العالقة بين " حر ـ منطلق "  في السطر التاسع  5س

  د ـ طباق              أ ـ ترادف                   ب ـ تفصيل           ج ـ توضيح  

  : حدد مما يلى داللة تنكير كلمة « زحام » في السطر العاشر : 6س

  أ ـ التعظيم         ب ـ التحقير                 ج ـ العموم                    د ـ التهويل 

  : استنتج مما يلي المغزى الضمني من األسطر الشعرية السابقة :  7س

  وازدحام الميادين أ ـ وصف مشاهد الثورة 

  ب ـ إعالء شأن الوطن والفخر به 

  ج ـ الشكوى من االستبداد والظلم 

  د ـ إعالء قيمة اليقين وعدم الرضا بالذل 

  : ميز من بين البدائل التالية االتجاه الفكري للشاعر :  8س

  وطنيأ ـ اجتماعي                   ب ـ وجداني           ج ـ ديني               د ـ 

) من حيث ( األسلوب ١٤=   ٩: وازن بين البيتين التاليين ألبي قاسم الشابي وأسطر فاروق شوشة ( من  9س
  ، والفكر، والخيال، والموسيقا )

  يقول أبو القاسم الشابي :

  إذا الشعب يوما أراد الحياة                  فالبد أن يستجيب القـدر

  والبد للقيـد أن ينكسر            والبد  لليل أن ينجلي             
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  األسلوب

  فاروق شوشة : مزج بين األسلوبين الخبري واإلنشائي ـ أّكد أسطره الشعرية بالقسم

  الشابي : اعتمد على األسلوب الخبري ـ أّكد البيت األول بإذا

  الخيال

  فاروق شوشة : اعتمد على الصور البيانية كلها

  االستعارة بنوعيها الشابي : اعتمد على 

  الفكر : كالهما فكره واضحة تدور حول أثر إرادة الشعب في إسقاط الظلم 

  الموسيقا : كال الشاعرين اعتمد على الموسيقى بنوعيها 

  الظاهرة : تمثلت في الوزن والقافية المتنوعة عند شوشة والوزن والقافية الموحدة عند الشابي

  ر الكلمات وترابط األفكار، وروعة التصوير الخفية : عند كليهما نبعت من اختيا

  

  ج ـ 

  ـ باســــــــم األرض 15

  ـ وباســــــم العرض  16

  ـ وباسم المسك الصاعد  17

  ـ من أنقى مهج ودماء  18

  ـ في لحظة صدق ووفاء  19

  ـ ال .. لن يخفت هذا الصوت  20

  ـ ولن تتراجع هذي الصيحة  21

  ـ لن تتالشى هذي األصداء 22

  جع ثانية أبدا لكهوف الظلمة والبغضاء ـ لن نر 23

  ـ باسم الشهداء، باسم الشهداء 24

  : ميّز من بين البدائل التالية : 1س

  ـ معنى كلمة « يخفت » في السطر العشرين : 1
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  أ ـ يندر         ب ـ يقل                 ج ـ يضعف                    د ـ يهدأ 

  السطر الثاني والعشرين :ـ معنى كلمة « تتالشى » في  2

  أ ـ تقل         ب ـ تزول                 ج ـ تضعف                    د ـ تهون

  ـ مضاد كلمة « أنقى » في السطر الثامن عشر : 3

  أ ـ أجهل         ب ـ أحقر                 ج ـ أقل                    د ـ أدنس 

  ة بقسم ووعد . وّضح ذلك : اختتم الشاعر األسطر الشعري 2س

  ـ أقسم باألرض، وبالشرف، وبالمسك المنبعث من دماء الشهداء الزكية . 

  وعد أرواح الشهداء بأن صوتهم سيظل مرفوعا ، فلن نرجع ثانية لعصر الظلم والكراهية . -

  : حدد مما يلي نوع الخيال في قول الشاعر : ( كهوف مظلمة ) في السطر الثالث والعشرين 3س

  ـ استعارة مكنية      ب ـ تشبيه بليغ       ج ـ استعارة تصريحية        د ـ تشبيه مجمل  أ

  : العرض » في السطر الثامن -: حدد مما يلي نوع البديع في قوله : « األرض  4س

  أ ـ جناس تام            ب ـ طباق إيجابي          ج ـ جناس ناقص           د ـ طباق سلب

  : مما يلى عالقة المجاز في قوله : «مهج» في السطر الثامن عشر: حدد  5س

  أ ـ الجزئية         ب ـ الكلية                 ج ـ السببية                    د ـ المسببية 

  : استنتج سمتين من سمات شخصية فاروق شوشة، مدلال  6س

  .محب وطنه (باسم األرض) - 

  .القافية متنوعة)مواكب لتطور الشعر العربي ( ـ 

  : استنتج ثالثا من الخصائص األسلوبية للشاعر تضمنتها األسطر الشعرية  7س

  االعتماد على التفعيلة والسطر الشعري ـ 

  استخدام بعض المحسنات البديعية غير المتكلفة  ـ 

  ـ  استخدام اللغة الموحية الموجزة . 

ن كلم يكلم في سبيل هللا إال جاء يوم القيامة كهيئته  قال رسول هللا (ص)  " والذي نفس محمد بيده ما م : 8س
  حين كلم لونه دم وريحه مسك "

  أي من األسطر السابقة يتوافق مع معنى هذا الحديث ؟ 

  أ ـ السطر الخامس عشر، والسادس عشر 

  ب ـ السطر السابع عشر والثامن عشر 
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  ج ـ السطر التاسع عشر، والعشرون

  والعشرين، والثاني والعشريند ـ السطر الحادي 

  نصوص متحررة المحتوى 

   .أ)قال الشاعر "أحمد حسن بعاج" مخاطبًا بالده

  أُحبُِّك .. 1)

  فارُسِمى َكتِفيِك ِلي َموًجا 2)

  إليِه أطيُر، أغدو نَورَس األفُقِ  3)

  أُحبُِّك .. 4)

  فافتَحي عينيِك نافذتينِ  5)

  لِقينِي ببحرِهما .. كغصِن النَّار أطِفئُنِي ◌ُ أ 6)

بُنِي بمائِهما وأشرُب نكهةَ الغرقِ  7)   أذِوّ

  س/ حدد اإلجابة الصحيحة فيما يلى : 

  المراد بكلمة "أغدو" في السطر الثالث :  (1) 

 أطير ب أعيد  أ
  أصير   د  أصيد ج 

  نوع الصورة البيانية في: "أغدو نورس األفق" في السطر الثالث :  (2) 

 مجاز مرسل  ب تشبيه بليغ   أ
  استعارة تصريحية   د  استعارة مكنية  ج 

  نوع األسلوب في السطر الثاني : (3) 

 إنشائي غير طلبی  ب خبری   أ
  إنشائي طلبي   د  خبری لفًظا إنشائي معنًى  ج 

  العاطفة المسيطرة على الشاعر في األسطر السابقة : (4) 

 اللوعة والحزن ب الخوف والرجاء   أ
  الفخر والتباهي   د  العشق والشوق  ج 

 قوله: "أشرب نكهة الغرق" في السطر األخير يوحي بـ : (5)  

 سوء ما يعانيه في بعده عن بالده  ب مدى الظلم الذي يعانيه في بالده  أ
  تطلعه السترداد حقوق بالده   د  رغبته في االنغماس في أحضان بالده ج 

  من سمات الواقعية من حيث الشكل، والتي تحققت في األسطر السابقة :  (6) 
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 االعتماد على التفعيلة  ب االلتصاق بالواقع والتعبير عنه   أ
  التعبير عن موقف اإلنسان من الوطن   د  تصوير هموم الناس ومشكالتهم  ج 

  ب)قال "محمد إبراهيم أبو سنة" موازنًا بين الخاملين والطامحين

  العميِق .. األرانبُ  ◌ِ المضيق في  1)

جِ بالموتِ   ◌ٌ قابعة 2)   في انتظاِر المصيِر المدجَّ

  أعشابَها بالفراِر .. ◌ُ تأكل  3)

  .. إلى الُجْحرِ 4) 

  ترجُف بالخوِف بيَن الِظّاللْ 5) 

  الطليقةُ في األفقِ  ◌ُ النسور 6) 

  قُ ِ◌◌ّ ترفع هاماتها وتحل  7)

  خضَر السُّهول ُ◌ ال تتذكر  8)

  ... تتعقَّبُ ها ◌ِ بخيرات 9)

  الذَُّرا ◌َ ورد 10) 

  س/ ميز اإلجابة الصحيحة فيما يلي : 

  معنى "المدجج" في السطر الثاني : (1) 

 المغطى ب المقرون   أ
  المحتوم   د  المهدد ج 

  نوع الصورة البيانية في قوله: "المدجج بالموت" في السطر الثاني :  (2) 

 استعارة تصريحية  ب تشبيه بليغ   أ
  تشبيه مجمل   د  استعارة مكنية  ج 

  عالقة المجاز المرسل في قوله: "هاماتها" في السطر السابع : (3) 

 المسببية  ب السببية   أ
  اعتبار ما مكان   د  الجزئية  ج 

  نوع األسلوب في السطر الثامن : (4) 

 إنشائى غير طلبی  ب خبری   أ
  خبری لفًظا إنشائى معنًى   د  إنشائي طلبي  ج 

   

 قوله: "ورد الذرا" في السطر األخير يوحي ب :  (5) 

 جمال الطبيعة  ب الفخر واالعتزاز   أ
  علو المكانة وبعد المنزلة   د  الجرأة والشجاعة ج 

  من سمات الواقعية من حيث الشكل، والتي تحققت في األسطر السابقة :  (6) 
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 االهتمام بالرمز   أ
  استخدام طريقة الحكاية   ب
  استخدام الكلمات األجنبية   ج 
  استخدام الكلمات األسطورية   د

  من سمات الواقعية من حيث المضمون، والتي تحققت في األسطر السابقة :  (7) 

 حب الطبيعة والتعلق بها   أ
  التعبير عن متناقضات الحياة  ب
  الحديث عن النهاية والموت   ج 
  التعبير عن موقف اإلنسان من التاريخ   د

  قال الرافعي :  (8) 

ــومهم ـــدوت تلــــ ــاملون إذا غــــ   والخــــ
ــاٌء  ــاس أحيـ ــي النـ ــوغيفـ ــأموات الـ     كـ

ــرنم     حـسبــــــوك فــــــي أســـــماعهم تتـــ
    وخـــــــز األسـنـــــــة فيهـــــــم ال يــــــؤلم

  بالموازنة بين البيتين السابقين واألسطر الخمسة األولى من حيث الفكرة نجد أن : 

 كال الشاعرين يحتقر الخاملين الجبناء أ
  كال الشاعرين يفضل حياة الدعة والخمول   ب
المخاطر ويؤثر السالمة، أما أبوسنة فيـوبخ الخاملين الذين يعيشون حياة  الرافعي يتغنى بالبعد عن   ج 

  األرانب 
الرافعي يحتقر الخاملين الذين يتلذذون بتوبيخهم، أما أبو سنة فيرضى عن الخاملين الذين يكتفون    د

  بلقمة العيش 
  ج)قال "نزار قباني" في قصيدة بعنوان "هوامش على دفتر النكسة" 

  ال غرابة َ◌ خسرنا الحربإذا 1) 

  ألننا ندخلها 2)

  بكِلّ ما يملُك الشرقيُّ من مواهِب الخطابة  3)

  التي ما قتلْت ذبابة ِ◌ بالعنتريات 4)

  اإلحساسُ◌ جلودنا ميتة 5) 

  أرواحنا تشكو من اإلفالس 6)

  يا أيها األطفال7) 

 للخليج، أنتْم سنابُل اآلمالِ◌ من المحيط  8)

  سيكسُر األغاللوأنتم الجيُل الذي  9)

  / ميز اإلجابة الصحيحة فيما يلي : 1س

  نوع الصورة البيانية في قوله: «سنابل اآلمال» في السطر الثامن : (1) 

 تشبيه مجمل  ب تشبيه بليغ   أ
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  مجاز مرسل   د  استعارة مكنية  ج 
  التركيب الذي يشتمل على استعارة تصريحية :  (2) 

 يكسر األغالل  ب خسرنا الحرب   أ
  أرواحنا تشكو   د  مواهب الخطابة  ج 

  عالقة السطر الثاني بما قبله :  (3) 

 توضيح  ب نتيجة   أ
  تفصيل   د  تعليل  ج 

  وسيلة القصر في السطر األخير :  (4) 

 التأخير تقديم ما حقه  ب تعريف طرفى الجملة   أ
  العطف بـ (ال)   د  النفي واالستثناء  ج 

  الغرض من النداء في السطر السابع : (5) 

 العتاب ب التعظيم  أ
  التشويق   د  التنبيه  ج 

  التركيب الذي يوحي بالتبلد وجمود المشاعر:  (6) 

 خسرنا الحرب   أ
  جلودنا ميتة اإلحساس   ب
  العنتريات ما قتلت ذبابة   ج 
  اإلفالس أرواحنا تشكو من   د

  لفظة «العنتريات» في السطر الرابع ترمز إلى : (7) 

 الفروسية والشجاعة  ب المبادئ واألخالقيات   أ
  الفصاحة واألشعار   د  العادات والتقاليد  ج 

  من سمات الواقعية من حيث الشكل، والتي تحققت في األسطر السابقة :  (8) 

  استعمال اللغة الحية   أ
  استخدام الكلمات األجنبية   ب
  استخدام الكلمات األسطورية   ج 
  االمتزاج بالطبيعة   د

 من سمات الواقعية من حيث المضمون، والتي تحققت في األسطر السابقة :  (9)

 التعبير عن متناقضات الحياة  أ
  التعبير عن موقف اإلنسان من التاريخ   ب
  التعبير عن موقف اإلنسان من قضايا الوطن  ج 
  الحديث عن النهاية والموت   د
  أثرها في اختيار األلفاظ./ استنتج العاطفة المسيطرة على الشاعر، مبينًا 2س

  د)قال "نزار قبانی" 

  لم يبَق في إسبانيه  1)
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  منا ومن عصورنا الثمانيه  2)

  غيُر الذي يبقي من الخمرِ  3)

  بجوِف اآلنيه  4)

  وأعيٌن كبيرةٌ .. كبيرةٌ  5)

  ما زال في سواِدها يناُم ليُل الباديه  6)

  لم يبَق من قرطبة  7)

  الباكيه ِسوى دموعِ المئذناِت  8)

  ِسوى عبيُر الورِد، والنارنُج واألضاليه  9)

  لم يبق من والدة ومن حكايا حبها 10)

  قافيةٌ وال بقايا قافيه 11) 

  / ميز اإلجابة الصحيحة فيما يلي : 1س

  نوع الصورة البيانية في قوله: "ينام ليل البادية" في السطر السادس : (1) 

 تشبيه مجمل  ب تشبيه بليغ   أ
  استعارة تصريحية   د  استعارة مكنية  ج 

  نوع المحسن البديعي في السطرين السادس والثامن : (2) 

 جناس ناقص  ب حسن تقسيم   أ
  جناس تام  د  سجع ج 

  التعبير الذي يوحي بالتحسر على الحضارة الضائعة : (3) 

 المئذنات الباكية  ب بجوف اآلنية   أ
  ينام ليل البادية   د  حكايا حبها ج 

  وسيلة القصر في السطرين السابع والثامن : (4) 

  تقديم الجار والمجرور على المفعول  ب تعريف طرفى الجملة   أ
  واالستثناء النفي   د  تقديم المفعول على الفاعل  ج 

  عالقة المجاز المرسل في قوله: "قافية" في السطر األخير :  (5) 

 الجزئية  ب الكلية  أ
  المسببية   د  الزمانية  ج 

  من سمات الواقعية من حيث الشكل، والتي تحققت في األسطر السابقة :  (6) 

 االعتماد على السطر الشعري  أ
  استخدام طريقة الحكاية   ب
  الكلمات األجنبية استخدام   ج 
  االمتزاج بالطبيعة   د
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  من سمات الواقعية من حيث المضمون، والتي تحققت في األسطر السابقة :  (7) 

 التعبير من موقف اإلنسان من األساطير   أ
  التعبير عن متناقضات الحياة  ب
  التعبير عن موقف اإلنسان من التاريخ   ج 
  االلتصاق بالواقع والتعبير عنه   د
  استنتج سمتين من السمات الشخصية للشاعر./ 2س

  د. سليمان ُحزيِّن               

 بمحافظة البحيرة وحفظ القرآن وهو صغير.م   1902ولد في عام  

    م. 1999وتوفي عام وزيًرا للثقافة، اختير  
   .  مستقبل الثقافة في مصر العربية )  - أرض العروبة   - ( حضارة مصر  من مؤلفاته : 

الشخصية المصرية شخصية عميقة الجذور تتوغل في أعماق التاريخ، تتميز بالمرونة والقدرة الدائمة  
على التكيف والتعايش مع المتغيرات الحضارية مما جعلها قادرة وبقوة على مواجهة التحديات والصعاب  

ها هذا العصر وكل عصر.. والكاتب في هذا النص يعرض عالقة المصري بتراثه وعالقته بما  التي يفرض
 يستجد من متغيرات. 

إلي   المقال  ينتمي  اللونفن  من  والمقال  والمعاصر  الحديث  العصر  في  النثر  فنون  أحد  االجتماعي    وهو 
بأسلوب   النص  متأدب  وجاء  يتناول  علمي  بأنه  االجتماعي  المقال  المجتمع  ويتميز  أحوال  تمس  موضوعات 

القراء   جماهير  لتالئم  المعاني  واضح  األلفاظ  سهل  وبأنه  السيئة.  العادات  وينتقد  تأخره  أو  تقدمه  وعوامل 
  ويميل إلي اإلقناع الفكري والشعوري بالصور التوضيحية واألساليب التقريرية. 

  

إننا إذا تحدثنا عن المصريين وطابعهم القومي والحضاري العام، فإننا ال نستطيع في يُسر أن نقول    "
عنهم أمة محافظة على القديم فقط، فمثل هذا الحكم ال يجوز أن يطلقه على عالته غير من ال يتعمقون في  

ن المصريون قد حافظوا على بعض  األمور، وهو إلى جانب ذلك ُحكٌم ال يشمل إال جانبًا من الحقيقة، فإذا كا
تراثهم القديم فإنهم لم يقفوا جامدين من نزعات التجديد، وإنما حفل تاريخهم الطويل بكثير من عناصر التقدم  
والثقافية   المدنية  وحضارتهم  جميعًا  والروحية  المادية  حياتهم  ذلك  وشمل  واالستعارة،  واالبتكار  والتطور 

اف في حق هذه األمة العريقة أن نرميها بالجمود، وما بها من جمود، وال  سواء بسواء، ولن يكون من اإلنص
نقول إنها محافظة إلى حد يقطع بينها وبين أن تساير ُسنة التطور، وتواكب مسيرة التحضر، وتحرص على  

  ."التقدم واالجتهاد والتجديد  
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 معنــــــــــــــاها الكلمة معنــــــــــــــاها الكلمة

  سمتهم المميزة الغالبة ج طوابع   طابعهم    تكلمنا  تحدثنا   
  البدوي ×المتمدن   الحضاري   الوطني   القومي 

  ُعسر، صعوبة، مشقة  ×سهولة    يُسر    الكلي، المشترك × الخاص  العام 
  مجددة  ×متمسكة بالتقاليد الموروثة    محافظة    قوم،و ناس ج أمم    أمة 

  يحظر  ×يمكن   يجوز 
  أمراضه، والمقصود: عيوبه   عالته    الفْرض،و القرار    الحكم 
  يخلو  ×يتضمن، يحتوي   يشمل    يخفيه  ×يصرح به    يطلقه 

ميراثهم من عادات وآداب وعلوم وفنون    تراثهم    يدققون، يفهمون، يتدبرون   يتعمقون 
  جوانب  ج  جزًءا  جانًبا  ، مادتها: ورث 

  اتجاهات، تيارات، ميول   نزعات    متطورين ×، متصلبين متحجرين  جامدين
  التخلف ×السبق والريادة  التقدم   خال، خوى، فرغ ×، زخر امتأل  حفل

  التقليد ج االبتكارات ×االختراع   االبتكار    الجمود  ×التحول أو التغير إلى األحسن   التطور
  االقتراض، االستدانة،    االستعارة

  ×: االستفادة من تقدم اآلخرين والمراد
 إعارة

  : حيي مادتها حيوات،   جمعيشتهم   حياتهم  

  الروحية  ×: الحياة المحسوسة والمقصود  المادية

حياتهم   
  الروحية 

  المادية  × الحياة الذهني  

سواء     البداوة ×الحضارة واتساع العمران    المدنية 
  بسواء 

أسواء،   ج متساوون، ال فرق بينهما 
  سواسية 

  ×الِعراق، العُُرق  ج األصيلة، الكريمة   العريقة    الظلم ×العدل والنزاهة   اإلنصاف 
  أي نصفها، ننعتها   نرميها   الحديثة 

  الحداثة  × التحجر  الجمود    يفصل   يقطع 

  توقف   ×تواكب، تماشي   تساير    طريقة، منهج ج سنن   سنة 
  التأخر  ×التقدم   التطور  البداوة  ×التمدن   التحضر
  المثابرة   االجتهاد   اإلتيان بما ليس مألوفًا.    التجديد

 : ما الحكم المشار إليه في الفقرة السابقة ؟ ولماذا ال يجوز أن نطلقه على المصريين ؟  1س
 ج/ أنها أمة تتمسك بالقديم وترفض الحديث. 

حفاظ    - معنى  فليس  فقط  الحقيقة  من  واحًدا  جانبًا  يأخذ  حكم  ألنه  المصريين  على  نطلقه  أن  يجوز  وال 
  - على مر التاريخ    -المصريين على تقاليدهم وتراثهم أنهم تجمدوا على ذلك بل الواقع يقول أن المصريين  

  إبداعات اآلخرين.   كانوا متطورين يبحثون عن كل ما هو جديد سواء ابتكروه بأنفسهم أو أخذوه من
 : ما الذي يرفضه الكاتب ويجده مخالفًا لطبيعة الشخصية المصرية؟ وما الذي يؤكده تاريخها الطويل ؟ 2س

من قدرتها    ج/ أن نرميها بالتخلف أو الجمود بحجة التطوير والتجديد برغم ما عرفت به في تاريخها الطويل 
  على التجديد واالبتكار. 

 مدين أمام نزعات التجديد التي هبت نسائمها عليهم ؟ دلل على ما تقول  : هل وقف المصريون جا3س
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ج/ ال، لم يقف المصريون جامدين أمام نزعات التجديد، والدليل على ذلك أن تاريخهم الطويل حفل بكثير من 
لمدنية  عناصر التقدم والتطور واالبتكار واالستعارة، وشمل ذلك حياتهم المادية والروحية جميعًا وحضارتهم ا

  والثقافية سواء بسواء. 
 : ما الظلم الذي يرفضه الكاتب تجاه مصر؟ أو هل مصر أمة محافظة بها جمود وترفض التجديد؟ ناقش  4س

ترفض   بأنها  نصفها  أو  التطور  ورفض  بالجمود  أمتنا  نصف  أن  مصر  تجاه  الكاتب  يرفضه  الذي  الظلم  ج/ 
م، والواقع أن مصر والمصريين كانوا باحثين عن التقدم  مسايرة التطور في الحياة؛ بسبب حفاظها على القدي

  على مر التاريخ، ودائًما ما حاولوا التطور والبحث عن كل ما هو جديد. 
 

  بـ (إن) يؤكد ثقة الكاتب فيما يعرضه من حقائق -  أسلوب مؤكد  إننا إذا تحدثنا عن المصريين
الكاتــب ضـمير جماعـة المتكلمــين (نـا) يـدل علــى اعتـزاز  -

  برأيه

ال يجوز أن يطلقه علـي عالتـه 
  غير من ال يتعمقون  

  غرضه التخصيص والتوكيد ،،بالنفي واالستثناء   أسلوب قصر 

  غرضه التخصيص والتوكيد ،،بالنفي واالستثناء   أسلوب قصر   ال يشمل إال جانبا من الحقيقة 

  وسيلته  قد والفعل الماضي   أسلوب مؤكد   قد حافظوا 

  يوضح المعني و يؤكده   طباق   الجديد  –القديم 

  بـ (إنما) يفيد التخصيص والتوكيد. أسلوب قصر    إنما حفل تاريخهم الطويل 

ــدم و التطــــور  ــر التقــ عناصــ
واالبتكار و االستعارة

  أفاد التعدد و التنوع العطف

  يوضح المعني و يؤكده   طباق   الروحية  –المادية 

  عن التخلف وعدم المقدرة علي مسايرة التطور   كناية   نرميها بالجمود 

  باالعتراض لالحتراس   إطناب   و ما بها من جمود

تواكب  –أن تساير سنة التطور  
  مسيرة التحضر 

ــجع  ســــــــــــ
  وازدواج

  له تأثير موسيقي تطرب له األذن 

  وجمالها : التجسيم  ،،شبه التحضر بمسيرة   تشبيه بليغ   مسيرة التحضر 

  (التراث)، التقدير: (التراث القديم).بحذف الموصوف  إيجاز    محافظة على القديم 

  عن سطحية نظرة البعض وتسرعهم في إطالق األحكام،   كناية  من ال يتعمقون في األمور 

استعارة    جانبًا من الحقيقة  
   ،مكنية

  جوانب  وجمالها : التجسيم.صور  الحقيقة بشيء مادي له 

حفل تاريخهم الطويل بكثير   
  من عناصر التقدم 

استعارة   
 مكنية 

صور التاريخ بإناء يمأل، وعناصر التقدم بماء يملؤه، وسـر 
  جمالها : التجسيم.

ولن يكون من اإلنصاف في   
حق هذه األمة العريقة أن  

  نرميها بالجمود 

 أسلوب قصر  
 

  )  أن نرميها) على (من اإلنصاف(  بتقديم الجار والمجرور 
  يفيد التخصيص والتوكيد.

استعارة    نرميها بالجمود  
   مكنية

  صور  الجمود بسهم يرمى ، وسر جمالها التجسيم.

ــد ( أسلوب مؤكد    وما بها من جمود   ــة الشخصــية مــنبحــرف الجــر الزائ ــى مرون ــد عل ) يؤك
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  المصرية.

أمة تساير وتواكب مسيرة   
  التحضر، وتحرص على التقدم

استعارة  
   مكنية

 

  صور األمة بإنسان يساير ويواكب التحضر  
  وجمالها : التشخيص

  ويؤكده.بالترادف، يقوي المعنى  إطناب   تواكب  -تساير  

 س :  ما رأيك في هذا الترتيب  (التقدم واالجتهاد والتجديد) ؟ 
التقدم نتيجة مترتبة على اجتهادنا  ترتيب غير دقيق واألفضل أن نقول ( االجتهاد والتجديد والتقدم )؛ ألن 

  وتجديدنا. 
  ماذا أفاد وصف (األمة) بـ (العريقة)؟ 

  ج/ أفاد عمق جذور الحضارة في مصر وأصالتها. 

  الحــــــــــــــــــظ 
إنهم أم محافظة..)؛ ليؤكد على ثقته فيما يعرض من   -إننا ال نستطيع -مثل: (إننا إذا تحدثنا      أساليب التوكيد

 آراء. 
ال نقول) يفيد التأكيد على أن مصر   - لن يكون  - ال يشمل  - ال يتعمقون  - ال يجوز  - (ال نستطيع تكرار النفي   -

 أمة تجمع بين األصالة والحداثة. 

 جاءت األساليب كلها خبرية لتقرير إعجاب الكاتب بمصر وبأهلها.  : تذكر -

الطويل لسبقتها األيام واندثرت حياتها ودالت أمتها كما دال    الحافل  تاريخها  ولو أن مصر كانت جامدة في 
غيرها من األمم، ولئن كانت مصر قد عاشت كل هذه القرون الكثيرة فما ذاك إال ألنها لم تتقاعس عن أن تأخذ  

  . "بأسباب التجديد  

 معنـــــــــــــــــــاها الكلمة معنــــــــــــــــــــــــــاها الكلمة

  الخالي، الفارغ  ×المليء، الزاخر   الحافل   متطورة   ×متحجرة   جامدة
دامت،   ×زالت، انتهى زمنها، تالشت   دالت   خلدت، بقيت  ×ُمحيت، زالت، اختفت   اندثرت 

  بقيت 
 بمصادر.    بأسباب  تنشط × تتكاسل، تتهاون، تتراخى   تتقاعس

 : ما االفتراض الخاطئ الذي حدده الكاتب في الفقرة، ثم دلل على عدم صحته؟ 1س
لتالشت   كذلك  كانت  لو  ألنها  والحداثة،  والتطوير  التجديد  تقبل  ال  متحجرة  تكون مصر صاحبة شخصية  أن 
حركة   أمام  الزمن  مر  على  وقوميات  حضارات  (زالت)  ودالت  ذابت  مثلما  أخري  كيانات  في  وذابت  مصر 

يخ السريعة التي ال ترحم الضعفاء وال تنتصر إال لألقوياء.. وسبب بقاء مصر آلالف السنين هو قدرتها  التار
 على التطور المستمر والتكيف مع كل جديد على مر العصور. 

 : متى تزول وتتالشى األمم؟ 2س
  الحياة. ج/ تزول األمم عندما تتصف حياتها بالجمود والتحجر ورفض التجديد والتطور الذي هو سنة 

 : اذكر أمثلة ألمم وحضارات زالت وتالشت من الوجود، وبين سبب زوالها.  3س
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تستطع   لم  ألنها  الوسطى؛  أمريكا  في  المايا  حضارة  الحضارات:  ومن  التتار،  تالشت  التي  األمم  من  ج/ 
  التي ال يبقى أمامها إال األقوياء. والمتغيرات الحادة  التماسك أمام التيارات العارمة، 

 ا سبب استمرار األمة المصرية الموحدة على مر الزمن؟  : م4س
السبب: قدرتها العظيمة على مر السنين على التطور المستمر والتكيف مع الجديد بال جمود يعيقها أو عوائق  

  تمنعها من االستمرارية. 
 : ما قيمة وصف (التاريخ ) مرة بـ (الحافل ) ومرة بـ ( الطويل )؟  5س
  ة وأصالة الحضارة المصرية العظيمة الممتدة. وصف يدل على عراقج/ 

  حرف امتناع لالمتناع ( امتناع جواب الشرط المتناع جملة الشرط )  حرف شرط غير جازم   لو  
  جمالها: التشخيص ،،صور مصر واأليام بشخصين يتسابقان   استعارة مكنية   سبقتها األيام

  جمالها : التشخيص ،،صور مصر بإنسان يموت  استعارة مكنية  أندثرت حياتها 
  جمالها : التشخيص ،،صور مصر بإنسان يعيش  استعارة مكنية   مصر قد عاشت 

  ذكر مصر و يقصد المصريين  ،،عالقته محلية  مجاز مرسل   مصر 
  وسيلته  قد والفعل الماضي  أسلوب مؤكد   قد عاشت

فما ذاك إال ألنها لـم 
  تتقاعس

  غرضه  التخصيص والتوكيد ،،وسلته النفي  واالستثناء أسلوب قصر 

  
ألنها لم تتقاعس

  تعليل لما قبلهأسلوب مؤكد
جمالهـا   ،،صور مصر بإنسان ال يتقاعس عن اللحاق بركب التجديد  استعارة مكنية

  : التشخيص
  صور مصر بإنسان يتصف بجمود الفكر، .. جمالها التشخيص، استعارة مكنية    مصر كانت جامدة  
دالت أمتها كما دال   

  غيرها من األمم 
لنهاية األمة بنهاية األمم التي لم تستطع البقاء أمـام حركـة التـاريخ    تشبيه

المتسارعة 
يقوي المعنى ويؤكده  إطناب بالترادف   دالت  - اندثرت  
يبرز المعنى ويوضحه ويقويه بالتضاد.    طباق  عاشت  - اندثرت  
تأخذ بأسباب   

  التجديد
صـــور مصـــر بإنســـان متطـــور يأخـــذ بأســـباب التقـــدم،..جمالها :    استعارة مكنية

التشخيص.

 

وقد يكون من الخير ألبناء مصر وهم يترسمون خطاهم ويرسمون خططهم للمستقبل أن    "
محافظون  أنهم  يعلمون  وعندئذ  المميزة،  أمتهم  شخصية  فيه  فيدرسوا  تاريخهم  إلى  يعودوا 
القومية  لشخصيتهم  أن  يعلمون  عندئذ  بل  التجديد،  يحسنون  ومجددون  المحافظة،  يجيدون 

وتغذت بلبان بيئتها، فال سبيل إلى أن ننفضها في عنف؛ ألن مقومات أساسية نشأت في مصر  
  ذلك يغاير طبيعة األشياء. 

 ــــــــــــــــــــــاهامعنــــ الكلمة معنـــــــــــــــــــــــاها الكلمة
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أي األحسن واألفضل ج ِخيار، أخيار،    الخير
  خيور 

  ينظرون في تأمل   يترسمون  

  منهجهم، طريقتهم لإلنجاز   خططهم  أي طرق االرتقاء والتقدم م خطوة    خطاهم

  متمسكون بالتقاليد  محافظون    المفضلة، الفريدة   المميزة 

  يهملون  ×يجيدون، يتقنون   يحسنون   يهملون ×يتقنون، يحسنون   يجيدون 

  ثانوية، هامشية   ×ضرورية   أساسية    ، عناصر أسس  مقومات 

بلبان     شبت، ترعرعت   نشأت
  بيئتها

  أي احتياجاتها

  أي نتركها، نبتعد عنها  ننفضها   طريق، وسيلة ج سبل   سبيل 

يوافق،   ×، يناقض، يعارض يخالف  يغاير    رفق، لين   ×شدة، قسوة   عنف  
  يساير 

      أصل، سجية ج طبائع   طبيعة 

 س : ما الذي يراه الكاتب األفضل لمصر وأبنائها وهم يخططون للمستقبل في الفقرة السابقة؟  
ج/ أن نعود لماضينا ونتمسك بجذورنا التاريخية ونستفيد من تراثنا العظيم في مواكبة الحاضر المتطور؛ فال 

 لحضارة المزعوم بأكمله. خير في أمة تناست أصلها وخلعت رداءها القديم بأكمله من أجل أن ترتدي ثوب ا 
 س : لماذا يجب أن نعود إلى تاريخنا عند التخطيط للمستقبل؟  

أمة   أننا  وسنكتشف  العظيمة،  المصرية  األمة  شخصية  على  سنتعرف  تاريخنا  إلى  نعود  عندما  ألننا  ج/ 
ه وانتفعت  استطاعت الحفاظ بقوة على موروثاتها وتراثها العظيم، وعندما ارتدت ثوب التجديد أجادت ارتداء

عنها   نبتعد  أن  يجب  فال  فينا  الجذور  عميقة  القومية  شخصيتنا  أن  سنعلم  لتاريخنا  العودة  في  أن  كما  به، 
  ونهجرها؛ ألن ذلك فقدان لهويتنا المميزة. 

 س: كيف نربط بين ماضينا العريق والحاضر المزدهر؟  
ذ من الحاضر سبيل التقدم بما يتوافق مع  نربط بينهما بأن نأخذ من القديم ما ينفعنا في مستقبلنا وأن نأخ  / ج

قيمنا وديننا وثوابتنا دون ذوبان تام في ذلك الحاضر بما فيه من محاسن ومساوئ وبالتالي يكون ذلك جسًرا 
 .  نعبر به إلى آفاق التقدم التي نحلم بها 

 س : وضحت الفقرة بعًضا من سمات الشخصية المصرية. بينها.  
المصرية:   الشخصية  بركب  احتسمات  تلحق  حتى  الجديد؛  عن  والبحث  قديم،  هو  ما  لكل  تقديرها  و  رامها 

 الحضارة باستمرار. 
 س : الشخصية المصرية ناجحة في التكيف مع الزمن. وضح. 

ج/ نجح في أن يتماشى مع الزمن ويواكبه، وأن يكون متطوًرا على الدوام يحدث من حياته ويطورها، ويزود  
  ، أو يأخذ من الحضارات األخرى ما يفيده وينفعه.  صرح حضارته بما يُصنع ويُبتكر

 
  يعطي نغمة موسيقية  ويجذب االنتباه   جناس ناقص   خططهم  –خطاهم 

ــم  ــمون خططهــــــ يرســــــ
  للمستقبل 

  عن تمام االستعداد للمستقبل   كناية

صــور خطــى المصــريين بشــيء مــادي يترســم،جمالها :    استعارة مكنية  يترسمون خطاهم  
  التجسيم
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  يعطي جرًسا موسيقًيا يطرب األذن.  جناس ناقص   يرسمون  - يترسمون  
  ... جمالها : التجسيم،  نعود إلىه صور التاريخ بموطن    استعارة مكنية  يعودوا إلى تاريخهم  

 . تاريخهم)  قراءةالتقدير: ( بحذف المضاف  إيجاز  
    للتخصيص والتوكيد بقديم الجار والمجرور :   أسلوب قصر    يدرسوا فيه شخصية  

  وسيلته أن   أسلوب مؤكد  أنهم محافظون 
  يوضح المعني و يؤكده  طباق  مجددون -محافظون 

- محافظون يجيدون المحافظة 
  مجددون يحسنون التجديد 

  توضح المعني وتؤكده مقابلة 
  يعطي جرسا موسيقيا يجذب االنتباه و يثير الذهن  ازدواج

  يفيد التوكيد  إطناب بالترادف  يحسنون -يجيدون 
أن لشخصيتهم القومية  

  مقومات 
  وسيلته أن   أسلوب مؤكد

اســــــــــتعارة 
  مكنية

  صور الوطن كأنه بناء له أساس و مقومات يقوم عليها 

صور المقومات بأشخاص تشب وتنمو علي أرض مصـر   استعارة مكنية  نشأت في مصر 
  جمالها :التجسيم ،،

صور الشخصية المصرية بطفل رضيع كما صـور البيئـة   استعارة مكنية  تغذت بلبان بيئتها 
  المصرية بأم ترضع طفلها

  جمالها : التجسيم ،،صور التراث المصري بغبار ينفض   استعارة مكنية   ننفضها في عنف 
ــة  ــاير طبيعــ ــك يغــ ألن ذلــ

  األشياء 
  تعليل لما قبلها  عالقتها 

وختاًما فإن شعب مصر قد عرف كيف يساير الزمن على مدى تاريخه، وكيف يجدد حياته،  
 . "ويغذي حضارته بما يبتكر أو بما يقتبس من حضارات اآلخرين في الشرق أو في الغرب 

  معناها    الكلمة    معناها  الكلمة  

  طوال، امتداد   مدى    يغاير، يخالف   ×يواكب، يماشي، يجاري  يساير  

  أي يزود   يغذي  يطور   يجدد  

   يعطي، يمنح، يهب.  ×، يستفيد يأخذ  يقتبس   يقلد × يخترع   يبتكر  

س : كيف يجدد شعب مصر حياته ويغذي حضارته ؟

  بما يبتكر أو يقتبس من حضارات اآلخرين في الشرق أو في الغرب 
  

  وسيلته  أن   أسلوب مؤكد   فإن شعب مصر 
  وسيلته  قد والفعل الماضي   أسلوب مؤكد   قد عرف 

جماله:    ، صور الزمن بشخص تمكن المصريون من مسايرته   استعارة مكنية    يساير الزمن 
  التشخيص

  صور الحياة بشيء مادي يجدد .... جمالها : التجسيم  استعارة مكنية    يجدد حياته 
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  جمالها: التشخيص ،،صور الحضارة بكائن حي يتغذي   استعارة مكنية   يغذي حضارته  
  االستمرار في ركبالحضارة عن التجديد المستمر لضمان   كناية  

يقتبس من حضارات  
  اآلخرين  

صور الحضارات بنيران يؤخذ منها قبس (شعلة) جمالها :    استعارة مكنية  
  التجسيم 

  يوضح المعني و يؤكده .   إطناب ترادف   يقتبس  - يبتكر 
  يوضح المعني ويؤكده   طباق    الغرب   –الشرق 

  
 س  : ما نوع المقال من حيث الموضوع واألسلوب؟ أو تحت أي فنون األدب يندرج هذا النص؟  

  )،   اجتماعي من حيث الموضوع  : ( 
 المجلد الرابع )  -مأخوذ من مجلة : ( الكاتب  ) ...  علمي متأدب من حيث األسلوب  :  ( 

 س : ما الذي يتناوله ويعالجه المقال االجتماعي ؟ 
 .يتناول موضوعات تمس أحوال المجتمع وعوامل تقدمه أو تأخره - ١
 .يتناول الظواهر االجتماعية - ٢
   .ينتقد العادات السيئة والتقاليد الضارة وينفر منها - ٣
 يرغب في النافع المفيد.  - ٤

 س : بم يتميز أسلوب المقال االجتماعي ؟ 
يتميز أسلوب المقال االجتماعي بأنه سهل األلفاظ واضح المعاني؛ لتالئم جماهير القراء، يميل إلى اإلقناع   

  الفكري والشعوري بالصور التوضيحية واألساليب التقريرية. 
 

 ال ؟ : ماذا تحقق في هذا النص من خصائص المق4س
  

  وضوح األسلوب وقوته وجماله  النثرية   القصر  اإلقناع
  التكوين الفني   الذاتية    اإلمتاع

 
 س : بَم تميز أسلوب الكاتب ؟ أو ما الخصائص الفنية ألسلوب الكاتب ؟.  

 .الدقة والجمال في التعبير  . 1
 كما تميز أسلوبه بالبساطة واالبتعاد عن الصنعة والتعقيد . 2
 بالسالسة والتأصيل للفكرة وتفريعها وتميز  . 3
   .حيوية العرض للموضوع  . 4
   .ترابط الفكر ووضوح األسلوب وقوته وجماله . 5

 
 س : علل: جاءت األساليب في النص كلها خبرية . 

  األساليب كلها خبرية لتقرير أن ما يعرضه حقائق ثابتة ال مجال للشك فيها.  
  

 س : ما مالمح شخصية الكاتب ؟  
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  رائد من رواد النهضة في مصر    -                                                  مفكر         -
  .وطني مخلص في حبه لمصر  -جمع بين الثقافة العلمية واألدبية                          -
  
  

  تدريبات

  
  تدريبات نص من سمات الشخصية المصرية  

" إننا إذا تحدثنـا عـن المصريين وطابعهم القومي والحضاري العام ، فإنا ال نستطيع في يُسر  السؤال األول : 
أن نقول عنهم إنهم أمة محافظة على القديم فقط ، فمثل هذا الحكم ال يجوز أن يطلقه على عالته غير من ال  

ة ، فإذا كان المصريون قد  يتعمقون في األمور، وهو إلى جانب ذلك حـكـم ال يشمـل إّال جانبا من الحقيق 
حافظوا على بعض تراثهم القديم ، فإنهم لم يقفوا جامدين مـن نزعات التجديد، وإنما حفل تاريخهم الطويل  

بكثير من عناصر التقدم والتطور واالبتكار واالستعارة ، وشمل ذلك حياتهم المادية والروحية جميعا ،  
ولن يكون من اإلنصاف في حق هذه األمة العريقة أن نرميها  وحضارتهم المدنية والثقافية سواء بسواء ، 

بالجمود، وما بها من جمود، وال نقول إنها محافظة إلى حد يقطع بينها وبين أن تُساير سُنّة التطور، وتواكب  
  مسيرة التحضر، وتحرص على التقدم واالجتهاد والتجديد " 

  ميّز اإلجابة الصحيحة من بين البدائل التالية : 

  معنى كلمة " حفل " في السطر الخامس :   ـ 1

  أ ـ شرف وعظم         ب ـ قوي وثار        ج ـ اهتم وعني                  د ـ كثر وامتأل 

  ـ مضاد كلمة " اإلنصاف " في السطر الخامس :  2

  لطمعد ـ ا      ج ـ الظلم                         ب ـ اإلخفاق                أ ـ التكذيب          

  حدد مما يلي نوع الخيال في قول الكاتب " نرميها بالجمود " في السطر السابع : -3

  ب ـ استعارة تصريحية        ج ـ استعارة مكنية             د ـ مجاز مرسل      أ ـ تشبيه         

  تواكب مسيرة التحضر » في السطرالثامن  :   –حدد نوع البديع في « تساير سنة التطور  -4

  د ـ طباق وسجع      ج ـ ازدواج ومقابلة               أ ـ سجع وازدواج     ب ـ جناس وطباق    

" ولو أن مصر كانت جامدة في تاريخها الحافل الطويل لسبقتها األيام و اندثرت حياتهـا   السؤال الثاني : 
هـذه القرون الكثيرة ، فما ذاك إال  ودالت أمتها كما دال غيرها من األمم ، ولئن كانت مصر قد عاشـت كـل 

  ألنها لم تتقاعس عن أن تأخذ بأسباب التجديد " 

  ميّز اإلجابة الصحيحة من بين البدائل التالية : 

  ـ مرادف كلمة " اندثرت " في السطر األول :  1

  د ـ تبعثرت        ج ـ اختلفت                                أ ـ ابتعدت         ب ـ زالت      

  ـ مضاد كلمة " تتقاعس " في السطر الثالث :  2
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  د ـ تنتصر       أ ـ تنهض         ب ـ تسبق                 ج ـ تتواضع                  

  حدد مما يلي نوع الخيال في قوله " سبقتها األيام " في السطر األول:  -3

  د ـ تشبيه مجمل                  أ ـ استعارة مكنية     ب ـ استعارة تصريحية      ج ـ تشبيه بليغ 

  ميّز فيما يلي عالقة المجاز المرسل في قوله " مصر " في السطر الثاني :  -4

  د ـ محلية         ج ـ حالية                      ب ـ جزئية                      أ ـ كلية        

  حدد مما يلي عالقة قوله : " ألنها لم تتقاعس " في السطر الثالث بما قبله :  -5

  ب ـ نتيجة                  ج ـ تفصيل                    د ـ توضيح             أ ـ تعليل         

مستقبل  وقد يكون من الخيــر ألبنـاء مـصـر ، وهـم يترسمون خطاهم ويرسمون خططهم لل" السؤال الثالث :
، أن يعودوا إلى تاريخهـم فيـدرسوا فيه شخصية أمتهم  الممّيزة ، وعندئذ يعلمون أنّهم محافظون يجيـدون  
المحافظة ، ومجددون يُحسنون التجديد ، بل عندئٍذ يعلمون أّن لشخصيتهم القوميّة مقومات أساسية نشأت  

ف ، ألن ذلك يُغاير طبيعة األشياء . وختاما ،  في مصر، تغذّت بلبان بيئتها فال سبيل إلى أن ننفضها إلى عن
فإن شعب مصر قد عرف كيف يساير الزمن على مدى تاريخه ، وكيف يجدد حياته ويُغذّي حضارته بما يبتكر  

  "   أو بما يقتبس من حضارات اآلخرين في الشرق أو في الغرب

  ميّز اإلجابة الصحيحة من بين البدائل التالية : 

  يُغاير " في السطر الخامس : ـ مرادف كلمة "  1

  ج ـ يتتبع                  د ـ يُعارض            ب ـ يُساير        أ ـ يُخالف          

  ـ مضاد كلمة " يبتكر " في السطر السادس : 2

  ب ـ يُقلّد                 ج ـ يُقارن                    د ـ يوثّق   أ ـ يُنافس         

  وع البيان في قول الكاتب : " يرسمون خططهم للمستقبل " في السطر األول ميز مما يلي ن -3

  ج ـ كناية                  د ـ مجاز مرسل            ب ـ استعارة      أ ـ تشبيه         

  خططهم» في السطر األول :  - حدد من البدائل التالية نوع البديع بين كلمتي «خطاهم  -4

  ج ـ جناس ناقص                  د ـ جناس تام           ـ سجع      ب     أ ـ طباق          

  حدد عالقة قول الكاتب : " ألن ذلك يُغاير طبيعة األشياء " في السطر الخامس :  -5

  د ـ نتيجة     ج ـ توضيح                         أ ـ تعليل             ب ـ تفصيل            

  :   حدد نوع الفن النثرى للنص السابق مما يلي  -6

  أ ـ مقال ديني         ب ـ خطاب سياسي        ج ـ مقال اجتماعي          د ـ رسالة ديوانية 
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  نصوص متحررة المحتـوى

  أ)من مقال ل "ثروت أباظة" اقرأ، ثم أجب

"الشباُب المصريُّ في معدنه وتصرفاته مْن خيرة شباِب العالِم، فما زالت القيُم الدينيةُ تسيطر عليه، وما زالت 
األسُر المصريةُ مترابطةً وتتواصُل بينها وشائُج الرحِم والمودِة والحِبّ وحـدُب اآلباِء واألمهاِت على أبنائهم، 

  قيرهم، وطاعةُ أوامرهم، واألخذُ بنصائحهم في أغلب األموِر.  واحتراُم األبناِء آلبائهـم، وأمهاتهم، وتو

أن  الطبيعيِّ  فليس من  الندرة،  تدلُّ إال على  الرحم فهي ال  تقرؤها عن تهتك صالت  الفرديةُ التي  أما األحداُث 
رتخٍص تنشَر الصحُف أنبـاَء اآلباِء واألمهاِت الذين يرعون أبناءهم ويحدبون عليهم ويبذلون في سبيلهم كل م

  وغاٍل أو سعي جاٍدّ حثيٍث في سبيِل سعادِة أبنائهم وبناتهم وتأمين حاضرهم ومستقبلهم حتى قبل أن يكبروا. 

النفوِس  أصحاِب  من  الضئيلةُ  القلـةُ  إال  منها  ينـأي  أو  عنها  يخـرُج  ال  السماِء  وقوانيُن  الحياِة  سنةُ  هي  تلك 
  العليلِة والقلوِب الصلبِة المتحجرِة.

تنشرُ  ربنا كما  ويقولون  الرحمِة  مَن  الذِلّ  جناَح  لهـْم  وأمهاتهم ويخفضون  آباءهم  يبرون  أبناٍء  عن  الصحُف   
يحاربها   أن  يجُب  قواعَد  هناك  ولكنَّ  الجاري،  والعرُف  العامةُ  القاعدةُ  هي  فتلك  صغاًرا،  ربونا  كما  ارحمهم 

  الشعُب حرًبا ضروًسا".

  / ميز اإلجابة الصحيحة فيما يلي : 1س

  عنى كلمة "وشائج" في السطر الثاني : م(1) 

 روابط  ب دوافع   أ
  حدود  د  قيود  ج 

  نوع الصورة البيانية، وقيمتها في قوله: "يخفضون لهم جناح الذل" في السطر الحادي عشر :  (2) 

 تشبيه بليغ، يوحي بالخضوع  أ
  تشبيه بليغ، يوحي بالتراحم بين اآلباء واألبناء   ب
  توحي بعناية األبناء باآلباء ورعايتهم لهماستعارة مكنية،   ج 
  استعارة تصريحية، توحي ببر األبناء بآبائهم   د

  كل التراكيب التالية تشتمل على أسلوب قصر ماعدا : (3) 

 يخفضون لهم جناح الذل  ب ال تدل إال على الندرة   أ
  يبذلون في سبيلهم كل مرتخص  د  تنشر الصحف عن أبناء يبرون آباءهم  ج 

  التعبير الذي يوحي بالجمود وتبلد المشاعر : (4) 

 يحاربها الشعب حرًبا ضروًسا ب أصحاب النفوس العليلة  أ
  القلوب الصلبة المتحجرة   د  تهتك صالت الرحم  ج 

  الكناية المناسبة للتعبير عن قول الكاتب: "يبذلون كل سعى جاد" فى السطر السابع : (5) 

 ال ينبس ببنت شفة  ب ال يغمض له جفن   أ
  ال يجيد قيد شعرة   د  ال يدخر جهًدا ج 

  العنوان األنسب للمقال : (6) 
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 ترابط األسر المصرية  ب الشباب أمل المستقبل   أ
  نصائح اآلباء لألبناء   د  األخبار الصحافة نافذة على  ج 

  الحقيقة التي أوردها الكاتب في الفقرة الثانية : (7) 

 حرص اآلباء على راحة األبناء ب انتشار تهتك صالت الرحم   أ
  الحرص على صلة الرحم أصبح نادًرا   د  اهتمام الصحف بإذاعة األنباء ج 

  قول الكاتب: "الشباب المصري في معدنه" في السطر األول يدل على :  (8) 

 الشجاعة  ب األصالة  أ
  الكرامة   د  العزة ج 
  / استنتج سمتين من السمات األسلوبية للكاتب.2س

  ب)من مقال للدكتورة "نادية النشار" اقرأ، ثم أجب

للحِظّ   مفهومي  هو  أفهمه    -"هذا  تقدمه    -كما  ما  ليس  طالعهم  فالحظُّ  الناُس على  ليطلَع  والمجالُت  الصحُف 
، وتخبرهم بحظوظهم حسب تواريخ ميالدهم، ومن الناِس  وعما ينتظرهم في يومهم أو غدهم من خيٍر أو شٍرّ

ولو صدفْت   ويتشاءمون،  ويحزنون  ويتفاءلون،  فيفرحون  الصحُف،  هـذه  تـكتبـه  مـا  يصـدُق   -أحيانًا    –مْن 
بعُض الناِس يقرءونها لمجرِد التسليِة وإن كان ال يصدقها وال يؤمُن بها، فالغيُب ال  فإنهم يزدادون تصديقًا، و

يعلمه إال هللا، والنفُس ال تدرى ماذا تكسُب غًدا، فكيف يخبرنا أحدهم بتوقعاته أليامنا؟ إنها مجرُد نتائج مبنيٍة 
حظَك   أنَّ  وتعتقَد  مطلقٍة،  أحكاٍم  في  تتورَط  أال  فعليك  معطياٍت.  من على  به  تمر  ما  هو سبب  السيئ  أو  الجيَد 

  نجاحاٍت أو إخفاقاٍت، فتمتْع بالنظرِة اإليجابيِة لألموِر تحقْق بها نتائَج أعلى.

، إنه أنسُب األيام لصلـِة الـرحـم ولو بمكالمٍة هاتفيٍة، خْذ  وختاًما . . . قْل لنفسك: إنه يوُم التألق والتميز والحِبّ
واحترْس   المثبطين  من  سريعة حذرك  فعدواهم  تماًما  الفاشلين  عن  وابتعْد  السوداِء،  القلوِب  أصحاِب  من 

قابلٍة  وغير  ملزمةٌ  اليوم  فمهامك  مهامك؛  إنجاز  على  أبًدا  تتفاوْض  ال  المفعوِل،  ممتدة  األثر  قوية  االنتشار 
  للتأجيل".

  س/ ميز اإلجابة الصحيحة فيما يلى : 

  المراد بكلمة "المثبطين" في السطر الحادي عشر : (1) 

 المحبطين ب النمامين   أ
  المفسدين  د  الحائرين ج 

  مضاد كلمة "االنتشار" في السطر الثاني عشر :  (2) 

 الضيق ب االنحسار  أ
  النقصان   د  التضاؤل ج 

  نوع الصورة، وقيمتها في قول الكاتبة: "عدواهم سريعة االنتشار" في السطر قبل األخير :  (3) 

 تشبيه بليغ، يوحي بكثرة الفاشلين  أ
  استعارة تصريحية، توحى يقبح مالزمة الفاشلين  ب
  تشبيه بليغ، يوحي بالتنفير من وجود الفاشلين  ج 
  استعارة تصريحية، توحي بسوء عاقبة الفشل   د

  التركيب الذي يمثل كناية عن موصوف :  (4) 
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 الغيب ال يعلمه إال هللا  ب يوم التألق والتميز والحب  أ
  أصحاب القلوب السوداء  د  مهامك غير قابلة للتأجيل  ج 

  نوع البديع في قول الكاتبة: "سريعة االنتشار قوية األثر ممتدة المفعول" في السطر قبل األخير : (5) 

 ازدواج  ب جناس  أ
  حسن تقسيم   د  سجع ج 

  ما يعبر عن كالم الكاتبة نادية النشار في الفقرة األولى : (6) 

 الحظ السيئ هو سبب ما تمربه من فشل   أ
  يطالعون حظهم في الصحف باستمرار الناس على وجه العموم   ب
  النظرة اإليجابية لألمور تحقق نتائج أعلى   ج 
  التورط في أحكام مطلقة يبطل اإليمان بالحظ  د

  التركيب الذي يعكس ثقافة الكاتبة الدينية :  (7) 

 النفس ال تدري ماذا تكسب غًدا  أ
  تمتع بالنظرة اإليجابية   ب
  ال يؤمن بها بعض الناس يقرءونها وإن كان   ج 
  خذ حذرك من المثبطين   د

   

 البيت الذي يتوافق ومضمون المقال :  (8) 

 ال تطلبنَّ بغيـِر حٍظّ رتبة                قلُم البليغِ بغيـِر حـٍظّ مغزلُ   أ
  إذا لْم يـرزِق اإلنساُن بختًا             فـمـا حسنـاته إال ذنـوبُ   ب
  قسمةٌ          فليســـْت تـزيـُد وال تنقصُ لكِلّ امرىء في الورى    ج 
  إنَّ حظي كدقيٍق فوَق شوٍل نثروه    ثمَّ قالوا لحفاٍة يوَم ريحٍ اجمعوه   د

  ج)من مقال للدكتور "سليمان حزين"، اقرأ ثم أجب

وكتَب "مصُر بحياتها الزراعيِة وحضارتها المستقرِة وتاريخها الذي لمَس معالمه هيرودوت عندما زاَر أرضها 
عنها فصوله المعروفة، لم تكْن كلها مجرَد هبٍة من هباِت النهِر أو هباِت الطبيعة، فكلُّ ما فعله النيُل أنه مهَد 
السبيَل وأعدَّ المكاَن، فجاَء المصريون واستغلوا ظروَف بيئتهم استغالالً، وأنشئوا حضارتهم في واديهم إنشاًء؛  

تـى أصبَح نهًرا مصوًبا مقوًما، ال يفيُض على غير هدى، وال يجري في بل هذبوا النهَر وتحكموا في جريانه ح
  غيِر حدوٍد مرسومٍة. 

أخرجتهُ  الذي  النهِر  هذا  تصرفاِت  من  تهذيبه  إلى  المصريون  اتجه  ما  أوَل  بالذاِت  الفيضاِن  ظاهرةُ  كانت  و 
ثمَّ جاَء   في جريانه،  تدفقه، جارفًا  في  أخرجته جامًحا  ما  أول  مياهِه، وهذب الطبيعةُ  انصراف  فوجه  اإلنساُن 

اندفاَع فيضانه، فأقاَم لهُ الجسـوَر، وأعدَّ له الحياَض، وحفَر الترَع والمصارَف والقنوات، وردَّ النهَر بذلك كله 
في  سـديًدا  قوته،  في  رشيًدا  نهًرا  األمِر  آخر  أخرجهُ  ثمَّ  المحكم،  واالتزاِن  الموزوِن،  الهـدوِء  من  شيٍء  إلى 

ه، قد جمع إلى قوِة التياِر وتدفقه انتظاَم المجرى وضبطه، بل جمَع إلى اندفاعِ الطبيعِة وجموحها حكمةَ  اندفاع
  العقِل البشرِىّ وصوابه. 
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وهكذا جاءت حياةُ المصريين وحضارتهـم على ضفاِف هذا النهِر العظيِم نتيجةً لتفاعٍل منتجٍ بيَن سخاِء الطبيعِة 
 وحيلتِه .. وبقى ازدهاُر الحضارِة في مصَر على مِرّ العصوِر صورةً صادقةً لتوازِن وقوتها، وبيَن دهاِء اإلنسانِ 

  هذا التفاعِل بيَن النيِل واإلنساِن".

  / ميز اإلجابة الصحيحة فيما يلى : 1س

  معنى كلمة "المحكم" في السطر الحادي عشر :  (1) 

 المميز  ب المتقن  أ
  الصارم   د  الموضح ج 

  مضاد كلمة "سخاء" في السطر الخامس عشر : (2) 

 طمع  ب بخل   أ
  ندرة   د  ضعف  ج 

  التعبير الذي يمثل استعارة مكنية :  (3) 

  تحكموا في جريانه  ب قوة التيار وتدفقه   أ
  استغلوا ظروف بيئتهم   د  سخاء الطبيعة  ج 

  الفقرة الثانية :  سديًدا في اندفاعه" في  قوله: "رشيًدا في قوته،نوع البديع في  (4) 

 ازدواج  ب جناس  أ
  تورية   د  حسن تقسيم  ج 

  :   التعبير الدال على االنتظام(5) 

 سخاء الطبيعة وقوتها  ب ال يفيض على غير هدي   أ
  فأقام له الجسور   د  جارفًا في جريانه  ج 

  العالقة بين الفقرتين األولى والثانية :  (6) 

 الثانية تفسير لألولى  ب األولى سبب والثانية نتيجة   أ
  الثانية تعليل لألولى   د  األولى إجمال للثانية  ج 

    يرى الكاتب أن استقرار الحياة الزراعية في مصر جاء نتيجة :(7) 

 التفاعل بين جموح الطبيعة وحكمة المصريين   أ
  استغالل ظروف البيئة   ب
  إنشاء المصريين حضارتهم على ضفاف النيل   ج 
  الجسور والسدودإقامة   د

  العنوان األنسب للمقال : (8) 

 صراع بين الطبيعة واإلنسان ب النيل هبة المصريين   أ
  دهاء اإلنسان وحيلته   د  ظاهرة الفيضان ج 
  / استنتج سمات شخصية اإلنسان المصرى من خالل فهمك المقال.2س

  د)من مقال "المنفلوطي"، اقرأ ثم أجب
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به من الهـِمّ ما يلمُّ  "أيها اإلنساُن، لتكِن   نبَض قلبك. ستقوُل: إنى غيُر سعيٍد؛ ألنَّ بين جنبي قلبًا يلم  الرحمةُ 
كربةَ  وفرْج  المحزوَن،  وعِزّ  العارى،  واكُس  الجائَع  أطعم  ولكن  كذلك،  ذلك  فليكْن  أجل  القلوب،  من  بغيره 

حزانك، وال تعجْب أن يأتيك النوُر المكروِب يكْن لك من هذا المجتمع البائس خيَر عزاٍء يعزيك عن همومك وأ
اللذاُت  من سواد الحلِك، فالبدُر ال يطلُع إال إذا شـقَّ رداَء الليِل، والفجُر ال يبزُغ إال من مهد الظالِم، لقد بليت 
كلها، وأصبحـت أثـقـَل على النفس من الحديث المعاد، ولم يبـق ما يعزى اإلنسان عنها إال لذةٌ واحدةٌ، هي لذة 

  ساِن، إن منظَر الشاكِر منظٌر جذاب، ونغمةُ ثنائه أوقُع في السمعِ من رنات العوِد.اإلح

لو تراحَم الناُس لما كان بينهم جائٌع وال عاٍر، وال مغبوٌن وال مهضوٌم، وألقفرِت الجفوُن من المدامع، واطمأنِت 
الشـقاَء من المجتمع كما يمحو لسا ُن الصبح مداد الظالِم ... وإنَّ من الجنوُب في المضاجعِ، ولمحْت الرحمةُ 

الناس مْن إذا عاشَر الناَس ال يعاملهم إال كما يعامُل شويهاته وبقراته، ال يقربهـا وال يطعمها وال يسقيها إال لما 
 يترقُب من الربحِ في االتجاِر بألبانهـا وأصوافها، ولو استطاَع أن يهدَم بيتًا ليربح حجًرا لفعَل! وإنَّ من الناِس 

  مْن ال حديث له إال الدينار، وكيف الطريُق إليه، وما السبيل إلى حبسه، والحيطة لفراره؟". 

  س/ ميز اإلجابة الصحيحة فيما يلي : 

  المقصود بقوله: "مغبون" في السطر التاسع : (1) 

 مهانة كرامته  ب حقير شأنه   أ
  منقوص حقه   د  مكتوم صوته  ج 

  التعبير الذي يمثل استعارة مكنية :  (2) 

 رنات العود  ب لذة اإلحسان  أ
  رداء الليل   د  لسان الصبح  ج 

البديع في قوله:"وألقفرت الجفون من المدامع، واطمأنت الجنوب في المضاجع" في السطرين التاسع  (3) 
  والعاشر: 

 ازدواج وسجع  ب طباق وحسن تقسيم   أ
  سجع وحسن تقسيم   د  ازدواج وجناس تام ج 

  عالقة قوله: "يكن لك من هذا المجتمع البائس خير عزاء" في السطر الثالث بما قبله :  (4) 

  نتيجة  ب تعليل   أ
  تفصيل   د  توضيح  ج 

  الرسالة التي قصد الكاتب توجيهها في الفقرة األولى : (5) 

  التحذير من االستغراق في لذات الحياة، ومتعها البالية   أ
  الرحمة، وفضيلة اإلحسان ببيان عظيم أثرهما الترغيب في عاطفة   ب
  الدعوة إلى كفالة الفقراء وذوى االحتياجات   ج 
  تنبيه الفقراء والبؤساء إلى فضيلة الشكر واالمتنان لمن يمد لهم يد العون  د

ه، المغزى من قوله: "وإن من الناس من ال حديث لـه إال الدينار، وكيف الطريق إليه وما السبيل إلى حبس(6) 
  والحيطة لفراره". في الفقرة الثانية : 

 إظهار تكدس األموال بيد عدد قليل من أفراد المجتمع   أ
  مدح تعفف الفقراء عن شهوة جمع المال   ب



ية مع أ/ سالم               وي                                 ف األول الثان الص                  اللغة العر

132 

  التحريض على أخذ أموال األغنياء وإعطائها للفقراء   ج 
  إظهار قبح من تستعبدهم شهوة جمع المال   د

القيمة الفنية للتشبيه في قوله: "إذا عاشر الناس ال يعاملهم إال كما يعامل شويهاته وبقراته" في الفقرة  (7) 
  الثانية : 

 التنفير من أنانية األشخاص الذين يتخلون عن المشاعر اإلنسانية في تعاملهم مع الناس   أ
  الغنم واألبقار إظهار رغبة بعض األغنياء في تملك كل أشكال الثروات حتى   ب
  الترغيب في أن يكون التعامل مع الناس على أساس المنفعة المتبادلة كما يعامل الراعي قطيعه   ج 
  بعض الناس في الدفاع عن حقوقهم  التحذير من تهاون  د
  
  
  
  

  فوزى عيسى.  د/...   العمل التطوعي- 1
  ي تعريف العمل التطوع 

ما من إنسان يجهل قيمة العمل وأهميته في استمرار الحياة ورقيها فمنذ بدء الخليقة واإلنسان يجـــل  
العمل ومع تطور المجتمعات أصبحنا في حاجة ماسة إلى نوع آخر من العمل ذلك العمل الذى نقوم به من أجل  

  مساعدة اآلخرين دون انتظار مقابل مادى أو معنوي. 

  المصريين للعمل التطوعي حب 

أن   دون  اآلخرين  مساعدة  إلى  تميل  أنها  فسنجد  المصرية  الشخصية  طبيعة  في  النظر  أمعنا  ما  وإذا 
  يطلب منها مساعدة ونحن في مسيس الحاجة إلى تعميق هذه القيمة في نفوس أبنائنا. 

  العمل التطوعي يسهم في حل المشكالت 

طيع الدولة وحدها حمل هذه األعباء وحل تلك المشكالت فالبد  فاألعباء كثيرة وكذلك المشكالت ولن تست
  من التعاون بين األفراد والدولة القتسام المهام ولعلكم تسألون ماذا يعود علينا من مساعدة اآلخرين؟ 

  ماذا يعود علينا من مساعدة اآلخرين ؟ 

الكآبة وبين  بينها  وتباعد  األثرة  النفس من  تخلص  اآلخرين  إن مساعدة  بالنفس    وأجيب  الثقة  وتزيد 
خير   كذلك  وهي  المشكالت  حل  علي  والقدرة  العقل  إعمال  مهارات  تنمي  أنها  عن  فضال  المسئولية  وتحمل 

  استثمار ألوقات الفراغ. 

  متطلبات العمل التطوعي 
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وإنك بعد التمرس علي مساعدة اآلخرين ستجد السعادة في ذلك ولكي تنخرط في العمل التطوعي فأنت  
ن وتدريب الكتساب كثير من المهارات فمساعدة ذوى االحتياجات الخاصة تتطلب منك اإللمام  بحاجة إلى مرا

  بخصائصهم وكيفية التعامل معهم وتقديم العون لهم وكذلك الحال في كل األعمال التطوعية. 

  تجربة رائعة في العمل التطوعي 

وعي حيث تقوم بتدريب طالب  وقد أعجبتني تجربة إحدى الدول في تشجيعها ألبنائها علي العمل التط
بكثير من األعمال كالتشجير والحياكة والنجارة ورعاية األطفال   المدارس في اإلجازات الصيفية علي القيام 
في المالجئ وكبار السن وتعلم مبادئ اإلسعافات األولية وال يسمح للطالب باالنتقال من المرحلة اإلعدادية إال  

  باجتياز هذا التدريب. 

  طوعي في مصر العمل الت

إن مجاالت التطوع ال حصر لها وال يرتبط التطوع بمرحلة سنية معينة أو زمن محدد وال يقتصر العمل  
وتقدم خدمات جليلة   التطوعي  العمل  تقوم علي  في مصر جمعيات ومؤسسات  فلدينا  األفراد  علي  التطوعي 

  ألبناء الوطن.  

  الطالب والعمل التطوعي 

من يمكنك  الطالب  من    فأنت عزيزي  إلي  وبحاجة  أميا  جارك  يكون  فقد  التطوعي  العمل  مزاولة  اآلن 
  يعلمه أو مريضا ويحتاج إلي من يطببه أو شيخا يبحث عمن يرعاه. 

  
  أهمية العمل التطوعي 

إن العمل التطوعي يقوي أواصر المحبة بين أبناء األمة ويزيد الشعور باالنتماء إلي هذا الوطن ويحقق  
  االجتماعي الذى دعا إليه ديننا الحنيف. التكافل 

 ــــــــــاهامعنــــــــــــــــــــ الكلمة ــــــــاهامعنــــــــــــــــــــــ الكلمة

  ال مفر والجمع (أبداد وبددة)  البد   قدر (ج) قيم   قيمة 

  حب النفس والمضاد (اإليثار)   األثرة   تقدم  رقي 

  كل مخلوق والجمع الخالئق والخليق   الخليقة

  الحزين  الكآبة   يعظم  يجل 

  التدرب  التمرس   ما يفتقر إليه (ج) حاج و حاجات   حاجة

  تنتظم وتقبل   تنخرط   مهمة   ماسة 

  المعرفة   اإللمام  بالغنا في االستقصاء والجد   امعنا النظر 

  الخصائص: الصفات التي تميز الشيء المفرد (لخصيصة)   بخصائصهم 

  الخياطة  الحياكة  تحب وتنحاز   تميل إلي 

  المفرد الملجأ وهو المالذ    المالجئ  األثقال والمفرد (العبء)   األعباء

  إحصاء وعد  حصر  تخط  اجتياز

  عظيمة   جليلة  مزاولة العمل اختيارا    التطوع

  يحكم عالج ومداوته   يطببه   ممارسة ومباشرة   مزاولة 
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  المائل عن الباطل إلي الحق   الحنيف   روابط وعالقات والمفرد (آصرة)   أواصر

  
  ما موقف اإلنسان من العمل؟   -1-

  إنسان يجهل قيمة العمل وأهميته في استمرار الحياة ورقيها فمنذ بدء الخليقة واإلنسان يجل العمل. ما من 
  عرف العمل التطوعي؟  -2-

  العمل التطوعي هو ذلك العمل الذى تقوم به من أجل مساعدة اآلخرين دون انتظار مقابل مادى أو معنوي. 
  ما موقف الشخصية المصرية من العمل التطوعي؟  -3-

  الشخصية المصرية بطبيعتها تميل إلي العمل التطوعي ومساعدة اآلخرين دون أن يطلب منها ذلك. 
  كيف نواجه األعباء والمشكالت التي تعرض لنا؟  -4-
نواجه األعباء والمشكالت التي تعرض لنا بالتعاون بين األفراد والدولة القتسام المهام فاألعباء كثيرة وكذلك   

  الدولة وحدها حمل األعباء وحل تلك المشكالت فالبد من التعاون. المشكالت ولن تستطيع 
  ما الفائدة التي تعود علينا من مساعدة اآلخرين؟    -5-

المسئولية   الثقة بالنفس وتحمل  الكآبة وتزيد  النفس من األثرة وتباعد بينها وبين  تخلص  مساعدة اآلخرين 
  حل المشكالت وهي كذلك خير استثمار ألوقات الفراغ. فضال عن أنها تنمى مهارات إعمال العقل والقدرة على

  ما خير استثمار ألوقات الفراغ؟ -6-
  خير استثمار ألوقات الفراغ هو العمل التطوعي. 

  كيف نعود أنفسنا علي العمل التطوعي؟  -7-
من  كثير  الكتساب  والتدريب  وبالمران  اآلخرين  مساعدة  علي  بالتمرس  التطوعي  العمل  علي  أنفسنا    نعود 

وتقديم   معهم  التعامل  وكيفية  بخصائصهم  اإللمام  منا  تتطلب  الخاصة  االحتياجات  ذوى  فمساعدة  المهارات 
  العون لهم وكذلك الحال في كل األعمال التطوعية. 

  كيف شجعت إحدى الدول أبنائها علي العمل التطوعي؟  -8-
ال بتدريب طالب  تقوم  التطوعي حيث  العمل  أبنائها علي  الدول  إحدى  الصيفية  شجعت  اإلجازات  في  مدارس 

وتعلم   السن  المالجئ وكبار  األطفال في  كالتشجير والحياكة والنجارة ورعاية  األعمال  بكثير من  القيام  علي 
  مبادئ اإلسعافات األولية وال يسمح للطالب باالنتقال من المرحلة اإلعدادية إال باجتياز هذا التدريب. 

  ر علي األفراد؟ما مجاالت العمل التطوعي؟ هل يقتص  -9-
مجاالت العمل التطوعي ال حصر لها وال يرتبط التطوع بمرحلة سنية معينة أو زمن محدد وال يقتصر العمل   

وتقدم خدمات جليلة   التطوعي  العمل  تقوم علي  في مصر جمعيات ومؤسسات  فلدينا  األفراد  علي  التطوعي 
  ألبناء هذا الوطن. 

  لتطوعي؟ كيف يستطيع الطالب مزاولة العمل ا -10-
يستطيع الطالب مزاولة العمل التطوعي وذلك حينما يكون جاره أميا وبحاجة إلي من يعلمه فيقوم بتعليمه أو  

  مريضا يحتاج إلي من يطببه فيقوم بذلك أو شيخا يبحث عمن يرعاه فيقوم الطالب برعايته. 
  ما أهمية العمل التطوعي؟   -11-

ء األمة ويزيد الشعور باالنتماء إلي هذا الوطن ويحقق التكافل  العمل التطوعي يقوي آواصر المحبة بين أبنا
  االجتماعي الذي دعا إليه ديننا الحنيف. 
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  مصطفي لطفي المنفلوطي 
  ثروة العقل و األدب 

لي ولد وحيد في السابعة من عمره ال أستطيع على حبى إياه وافتتاني به أن أتركه من بعدي غنيا ألنى  
فقير وما أنا بآسف على ذلك وال مبتئس ألنى أرجو بفضل هللا وعونه ورحمته وإحسانه أن أترك له ثروة من 

  الفضة والذهب. العقل واألدب هي عندي خير ألف مرة من ثروة 

  
  أهمية االعتماد علي النفس 

أحب أن ينشأ معتمدا على نفسه في تحصيل رزقه وتكوين حياته ال على شيء آخر حتى على الثروة  
التي يتركها له أبوه ومن ينشأ هذا المنشأ و ألف أال يأكل إال من الخبز الذى يصنعه بيده نشأ عزوفا عيوفا  

  ره وال يستعذب طعم الصدقة واإلحسان. مترفعا ال يتطلع إلى ما في يد غي

  
  التجربة خير معلم

ويغالبه   العيش  الحياة يصارع  ميدان  في  المعترك  الهائل  المجتمع  هذا  أفراد  من  فردا  تعيش  أن  أحب 
ويزاحم العاملين بمنكبيه ويفكر ويتروى ويختبر ويقارن األمور بأشباهها ونظائرها ويستنتج نتائج األشياء  

ر مرة وينهض أخرى ويخطئ حينا ويصيب أحيانا فمن ال يخطئ ال يصيب ومن ال يعثر ال  من مقدماتها ويعث
  ينهض حتى تستقيم له شئون حياته.  

نظره   يمتع  والمجاهدين  العالمين  على  مطال  قصره  شرف  من  شرفة  في  يجلس  أن  من  له  خير  ذلك 
  بمرآهم كأنما يشاهد "رواية" تمثيلية في أحد مالعب التمثيل. 

  
  ن من الطبقات االجتماعية موقف االب

أحب أن يمر بجميع الطبقات ويخالط جميع الناس ويذوق مرارة العيش ويشاهد بعينيه بؤس البؤساء  
وشقاء األشقياء ويسمع بأذنيه أنات المتألمين وزفرات المتوجعين ليشكر هللا على نعمته إن كان خيرا منهم  

مثل حظهم لتنمو في نفسه عاطفة الرفق والرحمة    ويشاركهم في همومهم وآالمهم إن كان حظه في الحياة
  فيعطف على الفقير عطف األخ على األخ ويرحم المسكين رحمة الحميم للحميم. 

  
  حث علي العلم والعمل 



ية مع أ/ سالم               وي                                 ف األول الثان الص                  اللغة العر

136 

اآلن أستطيع غير خاش لوما وال عتبا أن أقضى للناشئ الفقير على الناشئ الغنى قضاء ال مجاملة فيه   
الفقراء ويحابيهم وأن أقول للناشئ الفقير صبرا يا بنى وعزاء فإنك لم تُخلق  وال محاباة ومن ذا الذى يجامل  

  إال للعمل فأعمل واجتهد وال تعتمد في حياتك إال على نفسك
وال تحصد غير الذي زرعته يدك فإن لم تجد معلما فعلم نفسك والزمن خير مؤدب ومهذب وإن ضاقت  

الحياة بأجمعها وإن كنت ممن ال يعدون وظائف الحكومة  بك المدارس فأدرس في مدرسة الكون ففيها علوم  
فامش فيه وفتش عن   العاجزون فهما هو ذا فضاء األرض أمامك  يعدها القعدة  ومناصبها غنما عظيما كما 
قوتك كما تفتش عنه الطيور التي ليس لها مثل عقلك وقوتك فإن هللا لم يخلقك في هذا العالم ولم يبرزك إلى  

فيه جوعا أو تهلك ظمأ وال تصدق ما يقولونه لك من أن الناشئ الغني أسعد منك حاال و    هذا الوجود لتموت
أوفر حظا وإن راقك منظره وأعجبك ظاهره فلكل نفس همومها وآالمها وهموم الفقر على شدتها أقل هموم  

  الحياة وأهونها. 

  
  
  
  

  طريق السعادة في الدنيا 

تقى   ضمير  الدنيا  في  السعادة  من  بعينك  وحسبك  فترى  بيدك  تعمل  وأن  شريف  وقلب  هادئة  ونفس 
األرض   في  والنماء  الخضرة  بمنظر  الزارع  اغتباطا  بمرآها  فتغتبط  وتترعرع  يدك  بين  تنمو  أعمالك  ثمرات 

  التي فلحها بيده وتعهدها بنفسه وسقاها من عرق جبينه. 

 معنــــــــــــــــــــــــــاها الكلمة معنــــــــــــــــــــــاها الكلمة

  تعتدل وتستوى   تستقيم   إعجابي  افتتاني 

  شدة الفقر    بؤس   حزين   مبتئس 

  البائسالفقراء المحرومون والمفرد   البؤساء  أحب أنس به   ألف

  التعساء غير السعداء والمفرد (شقي)   األشقياء  زاهدا  عزوفا 

إخراج النفس بعد مدة والمضاد   زفرات   كارها أو تاركا  عيوفا 
  (الشهيق) 

المنكب مجتمع العضد والكتف والجمع    منكبيه 
  (مناكب) 

فضله وخيره والجمع (نعمه    نعمته 
  وأنعمه)والمضاد (نقمته) 

ال يملك إال القوت والجمع  من   الفقير   يجده    يستعذب 
  (الفقراء) 

فوزا بالشيء بغير مشقة والمضاد   غنما
  (الغرم) والجمع (غنوم)  

من ليس عنده ما يكفي عياله والمراد    المسكين
  (الضعيف) والجمع (المساكين

  القريب والجمع (األحماء)   الحميم  أمثالها والمفرد (شبيه)   أشباهها

  معاملة بالجميل وإحسان العشرة   مجاملة   والمساوية لها والمفرد (نظيرة) أمثالها   نظائرها 

  يميل إليهم ويجاملهم   يحابيهم   يزل   يعثر 

  تفرح   تغتبط   ينظر فيه ويتفكر   يتروى
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  شقها للزراعة   فلحها  ما اتسع من األرض و الجمع (أفضية)   فضاء

  تفقدها وتردد إليها   تعهدها   أعجبك  راقك 

  يكفيك   حسبك  أحزان والمفرد (هم)    هموم 

  جبن)  –أجبنة  –الجبين ما فوق الصدغ عن يمين أو شمالها الجبهة أو شمالها والجمع (أجبن   جبينه 

  
  كم يبلغ عمر ولد المنفلوطي؟ وما عاطفة األب نحوه؟ -1-
  يبلغ عمر ولد المنفلوطي سبع سنوات واألب ُمحب له ومفتتن به.  
  لماذا لم يحزن الكاتب لعدم ترك ابنه غنيا ؟  -2-
لم يحزن الكاتب لعدم ترك ابنه غنيا ألنه ترك له ثروة من العقل واألدب وهى عنده خير ألف مرة من ثروة   

  الفضة والذهب. 
  ن معتمدا على نفسه ؟ ما النتيجة المترتبة على تنشئة اإلنسا  -3-
عندما ينشأ اإلنسان معتمدا على نفسه ينشأ عزوفا عيوفا مترفعا ال يتطلع إلى ما في يد غيره وال يستعذب   

  طعم الصدقة واإلحسان. 
  رسم المنفلوطي البنه منهجا يعيش به في المجتمع وضح ذلك.   -4-
العيش ويغالبه ويزاحم العالمين بمنكبيه  رسم المنفلوطي البنه منهجا يعيش به في المجتمع وهو أن يصارع   

مرة   ويعثر  مقدماتها  من  األشياء  نتائج  ويستنتج  بأشباهها  األمور  ويقارن  ويختبر  ويجرب  ويتروى  ويفكر 
  وينهض أخرى ويخطئ حينا ويصيب أحيانا حتى تستقيم له شئون حياته. 

لمجاهدين ويمتع نظره بمرآهم  فذلك خير له من أن يجلس في شرفة من شرف قصره مطال على العالمين وا 
  كأنما يشاهد" رواية" تمثيلية في أحد مالعب التمثيل. 

  حدد الكاتب بعض الكاتب خطوات التفكير العلمي. وضحها؟  -5-
  من خطوات التفكير العلمي التي حددها الكاتب.  

  التفكير والتروي   -1
  التجربة واالختبار  -2
  المقارنة.  -3
  االستنتاج.  -4

  الكاتب البنه في تعامله مع الطبقات االجتماعية في الوطن؟ ماذا أحب   -6-
أحب الكاتب البنه أن يمر بجميع الطبقات ويخالط جميع الناس ويذوق مرارة العيش ويشاهد بعينيه  
المتوجعين ليشكر هللا على نعمته إن  المتأملين وزفرات  بأذنيه أنات  بؤس البؤساء وشقاء األشقياء ويسمع 

اركهم في همومهم وآالمهم إن كان حظه في الحياة مثل حظهم لتنمو في نفسه عاطفة  كان خيرا منهم ويش
  الرفق والرحمة فيعطف على الفقير عطف األخ على األخ ويرحم المسكين رحمة الحميم للحميم. 

  ما النصيحة التي قدمها الكاتب للناشئ الفقير؟   -7-
فإن يصبر  أن  الفقير  للناشئ  الكاتب  قدمها  التي  في  النصيحة  يعتمد  فليعمل ويجتهد وال  للعمل  إال  يخلق  لم  ه 

حياته إال على نفسه ألنه لن يحصد غير الذى زرعته يداه فإن لم يجد معلما فليعلم نفسه والزمن خير مؤدب  
ومهذب وإن ضاقت به المدارس فليدرس في مدرسة الكون ففيها علوم الحياة بأجمعها وأن يمشى في فضاء  

ما تفتش عنه الطيور وال يصدق ما يقولونه له من أن الناشئ الغنى أسعد منه حاال  األرض ويفتش عن قوته ك 
وأوفر حظا وإن راقه منظره وأعجبه ظاهره فلكل نفس همومها وآالمها وهموم الفقر على شدتها أقل هموم  

  الحياة وأهوانها. 
  ماذا يفعل من ضاقت به المدارس؟   -8-
  مدرسة الكون ففيها علوم الحياة بأجمعها. من ضاقت به المدارس فعليه أن يدرس في  
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  ما موقف القعدة العاجزين من الوظائف الحكومية؟   -9-
  القعدة العاجزون يعدون وظائف الحكومة ومناصبها غنما عظيما.  
  لم خلق هللا اإلنسان في هذا العالم كما ذكر الكاتب؟ -10-
خلق هللا اإلنسان في هذا العالم ليعمره ويمشى فيه ويفتش عن قوته كما تفتش عنه الطيور التي ليس لها   

  مثل عقله وقوته فإن هللا لم يخلقه في هذا العالم ولم يبرزه إلى هذا الوجود ليموت فيه جوعا أو يهلك ظمأ. 
  هل الناشئ الغنى أسعد حاال من الفقير؟ ولماذا؟  -11-
الغنى ليس أسعد حاال من الفقير وأوفر حظا فلكل نفس همومها وآالمها وهموم الفقر على شدتها    ال الناشئ  

  أقل هموم الحياة وأهونها. 
  ما الذى يجلب سعادة الدنيا لإلنسان في رأى الكاتب؟   -12-
فيرى الذى يجلب سعادة الدنيا لإلنسان في رأى الكاتب ضمير تقي ونفس هادئة وقلب شريف وأن يعمل بيده   

فى   والنماء  الخضرة  بمنظر  الزارع  اغتباطا  بمرآها  فيغتبط  وتترعرع  يديه  بين  تنمو  أعماله  ثمرات  بعينه 
  األرض التى فلحها وتعهدها بنفسه وسقاها من عرق جبينه." 

  
  
  
  
  
  
  

  د/ زكي نجيب محمود. 
  معرفة اهتمامات الشعوب 

الحقيقة التي تشغل شعبا معينا من الشعوب فما علينا إال  لقد قيل إننا إذا أردنا الكشف عن االهتمامات  
فيكون هو   فيكون  أكثر من سواه  يتردد  األفكار  أي  لنرى  الشعب  ذلك  أبناء  من  الكاتبون  كتبه  ما  نراجع  أن 

  موضع االهتمام األول. 

  
  اهتمام الكتاب بمفهوم الحرية 

أواخر القرن الماضي حتي اليوم لم نجد  وفي ظني أننا إذا راجعنا صحائف حياتنا األدبية والفكرية منذ  
كانت    - إذن    -كلمة تنافس كلمة " الحرية" في ترددها علي أقالم الكتاب وألسنة الخطباء والمتحدثين فالحرية  

  هي قضيتها األولي وقضيتنا الكبرى لكن المتعقب لمسار هذه القضية في حياتنا ال يتعذر عليه أن يرى. 

  
  تشعب مفهوم الحرية 

فكرة "الحرية" تزداد مع األيام في تصورنا لها اتساعا وعمقا فبدأت بأن يكون للمصرين    كيف أخذت 
من  التحرر  بمعني  السياسية  الحرية  فأصبحت  البريطاني  المحتل  جاء  ثم  بلدهم  أمور  في  الشورى  حق 

بثورة  المستعمر األجنبي هي الشغل الشاغل ألصحاب الرأي وحملة القلم إلي أن عبئت بها النفوس فتفجرت  
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م ثم لم نلبث أن أخذنا نسمع دعوة في أثر دعوة لضروب أخرى من الحرية غير مجرد التحرر من   1919
المستعمر كحرية االقتصاد الوطني وحرية المرأة وحرية الفنان واألديب وهكذا أخذ تيار الحريات يتصاعد قوة  

إلي أن جاءت ثورة   أبوابا واسعة لحريات أخرى ا1952وتنوعا  جتماعية تحرر الفالح من تسلط  م ففتحت 
  صاحب األرض وتحرر العامل من تحكم صاحب العمل. 

  
  الفهم المعاصر لمعني الحرية. 

لكن نظرة فاحصة مدققة في تلك الحريات بكل فروعها كفيلة أن تكشف عن حقيقة لها خطرها وهي أن  
بالحرية مقصودة  أهدافنا من تلك الحريات كادت تنحصر في الجانب السلبي وحده بمعني أن تكو ن المطالبة 

علي " التحرر" من قيود تكبلنا في هذا الميدان أو ذاك كالتحرر من االحتالل البريطاني وتحرر المرأة من  
تحكم صاحب   من  الصناعي  العامل  وتحرر  األرض  مالك  استبداد  من  الزراعي  العامل  وتحرر  الرجل  طغيان 

كل جهودنا المبذولة طلبا للحرية أن تنحصر في األغالل  رأس المال وتحرر ذا من كيت بعبارة أخرى أوشكت  
يبقي بعد   إذا حطمت  والقيود جميعها  إذا فكت  وتحطيم القيود وهو أمر واجب ومطلوب....لكن األغالل كلها 

  ذلك أهم جانب من جوانب الحرية 

  
  الجانب اإليجابي للحرية  

أداء   علي  اإلنسان  بقدرة  يتصل  الذي  اإليجابي  الجانب  ارتباطا  وهو  القدرة  تلك  ترتبط  إذ  معين  عمل 
وثيقا بمقدار ما عند العامل من " معرفة" بما يريد أن يؤديه ولست أظن أن التحرر من األغالل والقيود في  
السجن  باب  يفتح  أن  علي  يزيد  ال  حقيقته  في  ألنه  بعيدا  شوطا  منها  بالمتحرر  يذهب  أن  وحده  ُمستطاعه 

السلبي للحرية أي أنه لم يعد مغلول الحركة مقيد الخطي ولكن ماذا بعد ذلك   لينطلق السجين "ُحًرا" بالمعنى 
ماذا "يصنع" ليحيا؟ ها هنا تبدأ الحرية بمعناها اإليجابي الذي ال بد فيه من "قدرة" اإلنسان على أداء عمل  

  ما وال قدرة في أي ميدان إال لمن عرف حقيقة ذلك الميدان وما يتعلق به. 

  
  سلبية والحرية اإليجابية نموذج للحرية ال

قارن طفال أمامه ورقة وفي يده قلم ظفر بهما بعد بكاء عنيد قارنه بفنان أمامه لوحة وألوان وفي يده  
الفرشاة فالطفل "حر" في أن يخط بالقلم ما شاء أن يخطه علي الورقة والفنان "حر" في إقامة بنائه اللوني  

حرية! لقد أزيلت الموانع التي كانت تحول دون حصول الطفل  علي اللوحة لكن ما أبعد الفرق بين حرية و  
علي ورقه وقلم فلما بلغ مراده وكان حٌرا انطلقت تلك الحرية المجنونة "تشخبط" الخطوط علي الورقة بال  
ما قد   الفن وأصوله أن يبدع  بقواعد  الفنان العارف بأسرار فنه فقد استطاع بحريته " المقيدة"  هدف وأما 

  نوز الجمال. يضاف إلي ك

  
  العالمون بالمعني الحقيقي للحرية 

وتسأل اآلية الكريمة " هل يستوى الذين يعلمون والذين يعلمون " والجواب الذى تمليه البديهة أنهما  
ال يستويان على أن من أراد أن يفصل القول في الفوارق بين الجماعتين كلتيهما ينبغي له أن يذكر بين تلك  

بمعناها اإليجابي المنتج مقصور على أولئك الذين يعلمون أو هكذا تقضي الحكمة بأن    الفوارق أن حق الحرية
  يكون. 

 معنــــــــــــــــــــــاها الكلمة معنـــــــــــــــــــاها الكلمة
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  أنواع والمفرد (ضرب)   ضروب   المراد موضع االهتمام  تشغل 
  المراد متأنية   فاحصة   محددا  معينا 

  ضامنة   كفيلة   مكان والجمع مواضع   موضع 
  المراد قيمتها وقدرها والجمع (أخطار)   خطرها  المراد تقديري   ظني 

  اقتربت   كادت  صحف والمفرد (صحيفة)   صحائف

  تقيدها   تكبلنا  تسابق   تنافس 
  ظلم  طغيان  كثرة كتابتها   ترددها 

  تحكم وسيطرة   استبداد  المتتبع والمهتم   المتعقب 
التنبيه    ذا  طريق والجمع (مسارات)   مسار  هاء  منه  حذفت  إشارة  اسم 

  (هذا)
  اقتربت   أوشكت  يصعب ويستحيل   يتعذر 
بلغت    عمقا والجمع  المراد  األمر  أقصى 

  (أعماق) 
  أي مقيد    األغالل

  كسرت   حطمت   للمبالغة في األمر   الشل الشاغل
  قويا   وثيقا   ملئت والمراد شغلت وشحنت  عبئت  

  مقدرته   مستطاعه   نتأخر   نلبث 
  أصول ومبادئ   قواعد  المراد قدرا والجمع (أشواطا)  شوطا

  الفطرة  البديهة   محيت   أزيلت  
  المراد يحسم فيه    يفصل القول   الحواجز  الموانع 

  يوجد   يكون   وصل   بلغ
  تحكم وسيطرة   تسلط  غايته وطلبه   مراده 

  
  ماذا تعرف عن زكي نجيب محمود؟ وضح العالقة بينه وبين أبي حيان التوحيدي.  -1-
  األول هو أديب الفالسفة و و الثاني هو فيلسوف األدباء.  
  . (بتصرف). قيم من التراث هذا الموضوع من كتابه:  
  ماذا نفعل إذا أردنا معرفة اهتمامات شعب ما؟   -2-
  نراجع ما كتبه الكاتبون من أبناء هذا الشعب.  -1
  ول لهذا الشعب. نري أي أفكار تتردد أكثر من غيرها فتكون هي موضع االهتمام األ  -2
  لم كانت الحرية هي قضيتنا األولى وقضيتنا الكبرى؟ -3-
  ألنها الكلمة التي ترددت على أقالم الكتاب وألسنة الخطباء والمتحدثين منذ أواخر القرن الماضي حتي اليوم   
  .وضح 1952تتبع مراحل تصاعد تيار الحريات حتى عام  -4-

  ور بالدهم. بدأ بأن يكون للمصرين حق الشورى في أم  -1
  التحرر من المستعمر إثر االحتالل البريطاني لمصر. (الحرية السياسية).  -2
  . (ظهر ما يسمى بالحريات االجتماعية). 1919بقيام ثورة  -3

  حرية الفنان واألديب   حرية المرأة.   حرية االقتصاد الوطني. 
  
  للحريات؟  1952ما األبواب التي فتحتها ثورة  -5

  تحرر الفالح من تسلط صاحب األرض   -
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  تحرر العامل من تحكم صاحب العمل.  -
  ما الحقيقة التي تكشفها النظرة المدققة للحريات السابقة؟   -6-

  هي أن أهدافنا من تلك الحريات محصورة في الجانب السلبي للحرية فقط. 
  ما الجانب السلبي للحريات؟ مثل لنا تقول.   -7-

القيود   تحطيم  أو آخر.(مرحلة  في ميدان  تكبلنا  التي  القيود  من  التحرر  الحرية مقصورة على  تكون  أن  هو 
  فقط)  

  التحرر من االحتالل البريطاني  -1
  تحرر المرأة من طغيان الرجل.  -2
  تحرر العامل الزراعي من استبداد مالك األرض   -3
  تحرر العامل الصناعي من تحكم صاحب رأس المال.  -4

  انب من جوانب الحرية؟ ما أهم ج  -8-
  الجانب اإليجابي. 

  بم يتصل الجانب اإليجابي للحرية؟ أو متي تبدأ الحرية بمعناها اإليجابي؟  -9-
  

  مقدار المعرفة بهذا العمل.   قدرة اإلنسان على أداء عمل معين.  -
 
  ال يستطيع من تحرر من القيود أن يذهب شوطا بعيدا.وضح ذلك   -10-

حيث أن التحرر من القيود ال يزيد عن فتح باب السجن ليكون السجين حرا بالمعني السلبي للحرية دون أن 
  تكون عنده القدرة والمعرفة بما سيصنع. 

  
  مثل الحرية بمعنييها السلبي واإليجابي.   -11-

فهو  بي تتمثل في: الطفل الذي استطاع أن يحصل على ورقة وقلم بعد بكاء عنيد  الحرية بمعناها السل  )أ
  في أن يخط ما يشاء دون هدف أو معرفة الزمة للخط. حر

بحريته  -ب  )ب أنه يستطيع  إال  األدوات  نفس  يملك  الذي  الفنان  في:  فتتمثل  اإليجابي  بمعناها  الحرية  أما 
  يبدع كنزا من كنوز الجمال. المقيدة بالمعرفة لقواعد الفن وأصوله أن 

  ما الفارق بين الذين يعلمون والذين ال يعلمون؟   -12-
  الفارق أنه ينبغي أن يقصر حق الحرية بمعناها اإليجابي المنتج على أولئك الذين يعلمون.  
  ما األسلوب الذي لجأ إليه الكاتب في مقاله ؟ وما أهم سمات هذا األسلوب؟   -13-

  لمية واإلنسانية. يعالج جميع القضايا الع . 1
  يعرض األفكار العلمية بأسلوبك سهل مفهوم.  . 2
  يخفف من استخدام المصطلحات العلمية ويبسط عرضها. . 3
  يحتوي على بعض الصور الخيالية لتوضيح الفكرة وشرحها بصورة واضحة.  . 4
  دقة استخدام األلفاظ واألساليب.  . 5
  مية. تظهر فيه بعض مظاهر شخصية الكاتب دون طغيان علي الحقائق العل . 6

  من الذين يقصر عليهم المعنى اإليجابي للحرية؟   -14-س
  هل يستوي الذين يعلمون والذين ال يعلمون". هم العاملون بها قال هللا تعالى" 
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  القراءة المتحررة

  اقرأ ثم أجب:  - 1

 ًوطالت  تعريفاتهم،  وتمددت  ،» يوتوبيا«  مصطلح  عن  المنطق  وأهل  الفالسفة  تكلم  ما  اكثير 
 ما   دائما  كان  مصطلح»  اليوتوبيا«  أن  وهو   ،عليه  متفق  تعريف  إلى  وصلوا  حتى  هحول  نظرياتهم

  النسبية،   القيمة  وبأحكام   المطلقة  القيمة  بشروط   المتعلقة  والمفاهيم   المعاني   من  العديد  على  يدل 
 فضائلَ   من  المثالي  المجتمع  عليه  يكون  أن  يجب  ما  على  يدل»  اليوتوبيا«  مصطلح  أن  ادومً   ونجد

 كتابه   في  مور   توماس  الكاتب  ذكره  فلسفي  مصطلح»  يوتوبيا«   ويُذكر أن  وأخالق،  وقيمٍ   وعاداتٍ 
  . ومعناه للمصطلح تفصيال التعريف هذا وكان م،1515 عام)  Utopia» ( اليوتوبيا«

في»  يوتوبيا«  الفاضلة  المدينة  إلى)  م.ق  347  -  م.ق  427(  قديما  أفالطون   الفيلسوف  حلمَّ   وقد  
 االفتراضية   ومدينته  الخيالية،  لجمهوريته  بوصفه  التلميح  في  وزاد  ،»أفالطون  جمهورية«   كتابه
  لحكمتهم   أنهم  منه  اظن   الفالسفة؛  حكم  روايته  في  واختص  الفالسفة،  حكمها  بل  كلِ مَ   يحكمها  لم  التي

 ستكون   ذلك  ىعل  وبناءً   ا،ومعياري   امحددً   المدينة  هذه  في  شيء  كل  يجعلون  سوف  الواسع  وعلمهم
 حيث  بها  المعيشة  مستوى  ووصف  المدينة،  هذه  في  اليومية  الحياة  عن  اأيضً   وعبر  وفاضلة،  مثالية

 حضاري   بأسلوب  الخدمات  وأكمل  أرقى  والزائر  والمقيم  المواطن  فيها  يجد   المدينة  تلك  إن  :قال
 هو   الحقيقي  المجتمع  أن  أفالطون   اعتبر  فقد  المعاملة،  وسوء  والتسويف  والروتين  التقليد  عن  ابعيدً 

 صالنقائ  من  اخالًي   امثالي   مجتمعه   فكان  الصالحة،  رغباته   له  ويحقق  اإلنسان  يُسعد   الذي  المجتمع
  .البشرية

تحددت   المراحل  تلك  ،-لمراحل   اتبعً   كانت  أي-  ةيَّ لِ حَ رْ مَ   كانت  تطوره  ورحلة   اإلنسان  وحياة 
 يتقيد   حلم  على  يقف  ال  اإلنسان  أن  على  العلماء  واتفق  المجهول،   ومنها  المعلوم  منها  زمنية  بفترات

 تتطور  اإلنسان  أن  على  كذلك  واتفقوا  النقاط،  باقي  متجاهًال   نقطة  على  بصيرته  تقف  وال  به،
 طردية،   عالقة  الزمن  وبين  اإلنسان  خياالت  بين  العالقة  فكانت  الزمن،  بتطور   ورغباته  تطلعاته 

  إلى  بخياله  اإلنسان  وصل  حتى  ،اوتركيًب   اتعقيدً   أفكاره  وزادت  أحالمه  تقدمت   الوقت  مر  فكلما
 ». اليوتوبيا«

  وتَغنَّوا بها في أشعارهم وأعمالهم األدبية، رغم   »يوتوبيا«وقد فُِتن كثير من األدباء والشعراء بـ
لكن   مستحيل،  الواقع  أرض  على  تحققها  بأن   الرغبة   كانت  ولهذا  وتطلعات،  رغبة  الحياةيقينهم 

؛ لذا معنى   للحياة  يبقى  ال  التطلعات  وتتالشى  الحياة،  في  الرغبة  تموت  وحين،  الحياة  أسباب  أقوى
بأنها   »يوتوبيا«في أحالمهم وطموحاتهم، فنجد (نازك المالئكة) مثال تصف    »اليوتوبيا«عاشوا  

حلم تموت وتحيا على ذكره، وربما يجعلنا هذا نتفهم ريادة (نازك المالئكة) للشعر الواقعي رغم 
 وقسوة الواقع واضح جلّي.  »يوتوبيا«نزعتها الوجدانية األصيلة، فالتناقض بين روعة حلم 
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 يعيش سيظل  الجمال  وتذوق طعم  اإلنسانية  معنى  إنسان عرف  كل  فإن  من شيء  يكن  ومهما 

إذ إن   إلى تحقيقه أو االقتراب منه؛  الجميل، ويسعى جاهدا  هي األمن   »يوتوبيا«الحلم اليوتوبيَّ 
وإن   والجمال،  والسعادة  والسالم  تحق-  »يوتوبيا« واألمان  بشرية   -قتإن  النجاة من وحوش  هي 

وا من واقعكم األليم إلى   تستعذب طعم الدماء، وتبتهج بآهات المكلومين وصرخات الُمعَذَّبين، فَِفرُّ
حتى تستطيعوا إلى تحقيقه سبيال، ورحم هللا العراب (أحمد خالد توفيق) الذي مات   »يوتوبيا«حلم  

األصليين عاش في واقعنا عن   »يوتوبيا«سكان  ، وإن كنُت أعدُّه واحدا من  » يوتوبيا«أسير حلم  
 طريق الخطأ. 

  للمرة األولى؟  »يوتوبيا«متى ُعِرف مصطلح  -1
o .في القرن الرابع قبل الميالد  
o .في القرن الخامس قبل الميالد  
o .في القرن الخامس عشر الميالدي  
o .في القرن السادس عشر الميالدي 

  
  
  مدينة مثالية في نظر أفالطون؟  »يوتوبيا«ما الذي سيجعل  -2

o .أن يحكمها مجموعة من الفالسفة، ال حكام عاديون  
o .أن تُدار وفقا ألسس ونظم محددة ومعيارية  
o  المعاملة وسوء والتسويف والروتين التقليد عناالبتعاد.  
o  النسبية القيمة وبأحكام المطلقة القيمة بشروطالتقيد.  

د -3  الصـلة  وثيقـة  غيـر  ألنهـا  يحـذفها؛  أن  المقـال  هـذا  بمراجـع  يجـدر  التـي  الفقـرة  حّدِ
  حشوا: وتُعدُّ  المقال الرئيسي، بموضوع

o .الثانية  
o .الثالثة  
o .الرابعة  
o .الخامسة  

  هات من الموضوع ما يدل على انحياز الكاتب، وعدم موضوعيته. -4
o المثالي المجتمع عليه يكون أن يجب ما على يدل اليوتوبيا»« مصطلح.  
o الخدمات وأكمل أرقى والزائر والمقيم المواطن فيها يجد المدينة تلك.  
o بها وتَغنَّوا يوتوبيا»« بـ والشعراء األدباء من كثير فُتِن.  
o الدماء طعم تستعذب بشرية وحوش من النجاة هي يوتوبيا»« إن.  

  استنتج من القطعة سبب اتجاه نازك المالئكة إلى الواقعية رغم نزعتها الوجدانية. -5
o  أحالمها اليوتوبية أمام قسوة الواقع ووحشيته.عدم صمود  
o  يوتوبيا«تالشي رغباتها القديمة في تحقيق المدينة الفاضلة«.  
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o .يأسها الذي ترتب عليه موت رغبتها في الحياة  
o .عدم حبها للتناقض بين واقعها األليم وأحالمها الرومانسية  
 األدبيــة،  وأعمــالهم  أشــعارهم  في  بها  وتَغنَّوا  يوتوبيا»«  بـ  والشعراء  األدباء  من  كثير  فُِتن  وقد«

 كانــت ولهــذا وتطلعــات، رغبــة الحيــاة لكن مستحيل، الواقع أرض على  تحققها  بأن  يقينهم  رغم
 للحيــاة يبقــى ال التطلعات وتتالشى الحياة، في  الرغبة  تموت  وحين  الحياة،  أسباب  أقوى  الرغبة
  .»معنى

  .»يوتوبيا«استنتج من الفقرة السابقة السبب الذي دعا األدباء والشعراء لإليمان بـ  -6
o  خوفا من مواجهته. »يوتوبيا«قسوة الواقع ووحشيته، فهربوا إلى  
o  يوتوبيا«تطلعهم للمثل اإلنسانية العليا الُمَجسَّدة في«.  
o .رغبتهم في حياة كريمة تحقق تطلعاتهم للمجد والنجاح  
o يوتوبيا«ستقبل المجهول، فدفنوا مخاوفهم في الخوف من الم«.  

  والواقع. »يوتوبيا«استنتج العالقة بين  -7
o »تحقق ما يعجز الواقع عن تحقيقه. »يوتوبيا  
o  حقيقية تخالطها بعض السلبيات. »يوتوبيا«الواقع هو  
o »والواقع ضدان ال يجتمعان إال في الخيال وحده. »يوتوبيا  
o »هي أحد أشكال الواقع، وإن لم تتحقق بعد. »يوتوبيا 

  
  :الذات حول التمركز اقرأ ثم أجب:   - 2

فهم  ؛ والترجيح  التغليب  بمبدأ  األخذ  هو  الغرب  بها  ازدهر   التي  والممارسات  المبادئ  أهم  من   إن 
 الطبيعةِ   اتِ يَّ لِ وَ أَ   أبرز  من  اإلنسان  تمركز  إن.  لمعارفهم  وال   ألعمالهم  وال  ألنفسهم  الكمال  يدعون   ال

 األفالك   كل  أن  فيعتقد  ،الوجود  مركز  هي  األرض  أن  يتوهم  اإلنسان  جعل  التمركز  وهذا  ،البشرية
 الكون  هذا  في  ةٍ بَّ هَ   سوى  ليست  األرض  هذه  أن  السنين  آالف  بعد  له  اتضح   ثم  ،حولها   تدور

 هذا   أن  كما  ،الهائلة  والمنظومات  اآلفاق  من  المزيد  اكتشف  اإلنسان  علوم  تقدمت  وكلما  ،المذهل
 ، غيره  يضر  كان  لو   حتى  له  نافعا  كان  ما  هو   فالنافع  األشياء؛  مقياس  بأنه  أوهمه  قد  التمركز
 بالنسبة  خيرا  كان   ما  هو   نظره  في  والخير  لغيره،  نافعا  كان  لو  حتى  به  ضارا  كان  ما  هو   والضار

 له. بالنسبة شرا كان ما هو  والشر ،له

اإلنسان  أن  ونسوا  ،إلحادهم  به  وار وبر  ،الحياة  في  الشر  وجود  على  الملحدون  اعترض  هنا  ومن 
 تحملهم   التي   واألرض  وأنهم  ،تحصى   وال   تعد  ال  التي  هللا  مخلوقات  من  حد او   قوخلم   سوى  ليس

 . وضخامته اتساعه في المدهش جودو ال هذا في ذرة سوى ليسوا

أعمق  من   هو  الكبرى  الدوائر  مستوى  على  أم  الفرد   مستوى  على  سواء  اإلنسان  تمركز  إن  
 كثيرة   أوهام  في   اإلنسانية  أوقع  قد   البشري  المستوى  على   فهو  ؛ والتخلف  والظلم  الجهل   أسباب

 كثيرة  دوائر  إلى  يتفرع  التلقائي   يَّ لِ وَ األَ   التمركز   هذا   إن  ثم  ،الحقائق  من  الكثير   رؤية  عن  صرفته
 ذلك  ومقابل  ،مزاياه  نظره  في  تنتفخ  كما  نفسه  في  حقوقه  تتضخم  حيث،  الفرد  بدائرة  تبدأ  مغلقة
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 نقائصَ  مُ خِّ ضَ يُ   وبالمقابل ، سيئاته يبصر   وال حسناته يرى   فهو  ،النقائص  وتختفي  الواجبات تتضاءل
 من   التركيز  هذا  يسببه   ما  يرى  وال   ،رغباته   تحقيق  على   ويركز  مزاياهم  أهمية  من  ويقللُ   ،غيره

 غيره.  وطموحاتِ  ومصالحَ  رغباتِ  يتجاهلُ  أنه كما  ،باآلخرين ضرارإ

 ثم  ،القبيلة   ثم  ، العشيرة  في  األسرة  تمركز   دائرة  تأتي   الضيقة   ذاته  حول   الفرد  تمركز   دائرة  وبعد 
  ثم  ،السياسي  اإلطار  أو   الوطن   دائرة  ثم   ، المنطقة  في   اإلقليم  ثم   ، المدينة  أهل  أو   القرية  أهل  تمركز
 .لألمة األوسع  الدائرة ثم  ،العربي العالم كدائرة  المجتمعات من فاألقرب األقرب

 عن  الخارجة  الشاملة  اإلنسانية  فالرؤية  ،التمركز  دوائر  كل  من   اإلنسان  يتخلص   أن  النادر  ومن 
 ذات   الثقافات  في  واالنتشار  االتساع  في  آخذة  ولكنها  ،عام  بشكل   الناس  في  نادرة  التمركز  دوائر
  . اإلنساني  األفق

  يفهم من الفقرة األولى أن منظور اإلنسان لألرض قبل آالف السنين كان: -1
o .صحيحا 
o .خاطئا 
o .دقيقا 
o .ارتجاليا  
  يُفهم من الفقرة األولى أن الملحدين: -2
o .مخطئون في مفهوم الخير والشر في الحياة 
o .يرون الخير والشر هما أساس الحياة  
o .متشائمون في نظرتهم للحياة 
o .َر األرِض   ال يأبهون لكون اإلنسان ُمعَّمِ
  يفهم من الفقرة الثانية أن تمركز اإلنسان األولي هو تمركز: -3
o .محترف 
o .هادف 
o .تلقائي 
o .إيجابي  
  االنغالق يؤدي إلى: -4
o .التطور   
o .التفاؤل 
o .الخمول 
o .التقدم  
له حتــى لــو كــان يضــر غيــره، فالنافع هو ما كان نافعا  ماذا تفهم من قول الكاتب « -5

والضار هو ما كان ضارا به حتى لو كان نافعا لغيره، والخير في نظــره هــو مــا 
  » في الفقرة األولى؟ كان خيرا بالنسبة له ...
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o .اإلنسان مصيب في كل تصرفاته  
o .النظرة المحدودة لإلنسان جعلته يشعر بأنه مقياس األشياء  
o  النافع والضار له ولغيره.اإلنسان يرى األشياء من منظور  
o .النفع والضرر كالهما مفهومان ليسا في حسابات اإلنسان  
  الكمال بالنسبة للمنغلقين: -6
o .غير قابل للتسامي 
o .موجود غالبا 
o .نادر 
o .غير مألوف  
  الفكرة المحورية للمقال السابق. - مما يلي- ميز  -7
o .التمركز من طبيعة اإلنسان ويمكن التحكم فيه  
o  الشعوب المتطورة.التمركز من طبيعة  
o .التمركز يؤدي إلى التطور  
o .الترجيح سمة الشعوب المتمركزة  

  

  

  

  

  

  

  

  

    اقرأ ثم أجب:   - 3
»واألصفار  باألرقام  يدار  إنه   المال،   أو   الطاقة  أو   اآلن   بعد  باألسلحة   يُدار  يعد   لم  العالم  إن 
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  يسيطر  من  حول  إنها  رصاصا؛  أكثر  يملك  من  ليست  إنها  .اآلن  تحدث  احربً   هناك  إن  ،الصغيرة
 بيان   في  صدرت  مقولة  هذه.  »نفكر؟  كيف  بعملنا،  نقوم  كيف  نرى،  أو   نسمع  ماذا:  المعلومات  على

 لها  ومرحلة  جديد  طور  في  غدت   قد  البشرية  أن  فيه  يعلنون  األمريكيين  العلماء  اتحاد  من  خاص
 موضع  إعطاء  أو   المبالغة  سبيل  على   يقال  ال  الكالم  وهذا،  المميزة  وخصائصها  الخاص  طابعها
  . الحقة  بسرعة فصولها تتوالى  حقيقة  أضحى بل  ،يستحقه  ال اهتمام

العملي  الواقع  في  لتدشن  المتحدة   والواليات  الصين  بين  األخيرة  المواجهة  تأتي  السياق  هذا  وفي  

 تأخذ   أن  بد   ال   الحرب  هذه   .المواجهات  من  مألوفة  غير   ونوعية  الحروب،   من  جديدا  اعصرً 
  .وخلفياتها أبعادها لكشف المعمق والبحث الكافية  الدراسة

طائرة   فمن  :المعلومات  حرب  من  جديدا  نوعا  المواجهة  بهذه  دخلنا  أننا  المحللين  من  كثير  ويعتقد 
  القدرة  له عمل  فريق بداخلها والتجسس، االستطالع  مجال في  التقنية إليه وصلت  ما  بأحدث  مزودة

  الخطوط   الستنتاج  وغربلتها  تحليلها  ثم)  البيانات(  أدق  بصورة  أو   المعلومات  هذه  التقاط  على
  أنظمة   واختراقات  الفيروسات  حرب  بعدها  تندلع  ثم  .اآلخر  الطرف  دفاعات  وتفاصيل   العريضة

  . اليوم حتى  فصولها تتوالى زالت ام  التي الطرفين بين اإلنترنت على المعلومات

 من   إنه.  نفسه  المعلومات  بمصطلح  اإلحاطة   من  لنا  بد   ال   الحرب  هذه  تعريف  في   نبدأ  أن  قبلو 

  المعلومات؛   وهو  أال   المركزي؛  المفهوم   تعريف   بدون   المعلومات  حرب  عن  التحدث  الصعوبة
 يحدث   شيء   كل  مشاهدة  يمكن  اأحداثً   أو   حقائق  تعتبر   والظاهرة  ظاهرة،  من   مشتقة  فالمعلومات

 شيئين   نتاج  هي  فالمعلومات  اإذً .  معلومات  لتصبح  وتفسيرها  تلقيها  يتم  أن  يجب  فالظاهرة.  حولها
  . معنى وإعطاؤها  البيانات تلك  لتفسير المطلوبة والتعليمات ،)بيانات(  تلقيها  تم ظاهرة :هما

الظاهرة   فإن  إذا  التحليالت؛  من  الكثير   في  يتجاوزونه   الباحثين  من  وكثير  مهم،  التمييز   هذا  إن 
 مجردة  خالصة  تعتبر  المعلومات  فإن  ولذا  والتحليل،  المالحظة  خالل  من  معلومات  تصبح

  . البشر وتفسيرات  لمفهوم ونتاجا للظاهرة

 العسكرية  المؤسسات  به  تقوم  ما  على  تقتصر  ال  المعلومات  لحرب  المصاحبة  النشاطاتهذا، و 
  ال   ألنه  وتعاونها؛   الحكومية  المؤسسات  من  الكثير  نشاطات  يتطلب  األمر   ألن   المجال؛   هذا  في

  . المعلومات حرب بنشاطات القيام على اقادرً  يكون أن واحد قسم  أو  واحدة لمؤسسة يمكن

واستغالل  استخدام  دولة  أية  استطاعت   إذا  هو  المفهوم   هذا  نجاح  سيحقق   الذي  الوحيد   اإلجراء  إن  

 حرب   فإن  لذا  .معادٍ   بلد  على   الحرب  هذه  بشن  القيام  من  ومتزامن  متوافق  وبتنسيق   لديها  ما  جميع
 والسيطرة   القيادة  معلومات  أنظمة  مقدرات  على  السيطرة  استمرار  محاولة  تعكس  والسيطرة  القيادة
  . للعدو  التابعة

  ؟الكافية الدراسة  المعلومات  حرب  تأخذ أن بد  البم تفسر:  -1
o لها التصدي  نستطيع  حتى. 
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o العدو   على السيطرة  الستمرار.  
o وخلفياتها أبعادها لكشف. 
o أهميتها مدى  على للوقوف.  

  هات من الموضوع ما يدل على أن الحرب الحديثة تتطلب اليقظة الدائمة، واالنتباه للخصوم. -2
o واألصــفار باألرقــام يــدار إنــه المــال، أو  الطاقــة أو  اآلن بعــد باألسلحة يُدار يعد لم العالم  إن 

 مــن  حــول  إنهــا  رصاصــا؛  أكثر  يملك  من  ليست  إنها.  اآلن  تحدث  حرًبا  هناك  إن  الصغيرة،
  نفكر؟  كيف  بعملنا،  نقوم  كيف  نرى،  أو  نسمع ماذا:  المعلومات على  يسيطر

o بــداخلها  والتجســس،  االســتطالع  مجــال  في  التقنية  إليه  وصلت  ما  بأحدث  مزودة  طائرة  فمن 
 تحليلهــا ثــم) البيانــات( أدق بصــورة أو  المعلومــات  هــذه  التقــاط  علــى  القــدرة  له  عمل  فريق

  .اآلخر الطرف دفاعات  وتفاصيل العريضة  الخطوط  الستنتاج  وغربلتها
o شــيء  كــل  مشــاهدة  يمكــن  أحــداثًا  أو   حقــائق  تعتبر  والظاهرة  ظاهرة،  من  مشتقة  فالمعلومات 

  .معلومات  لتصبح  وتفسيرها  تلقيها  يتم أن  يجب فالظاهرة.  حولها  يحدث
o العســكرية  المؤسســات  بــه  تقــوم  ما  على  تقتصر  ال  المعلومات  لحرب  المصاحبة  والنشاطات 

 ألنــه  وتعاونها؛  الحكومية  المؤسسات  من  الكثير  نشاطات  يتطلب  األمر  ألن  المجال؛  هذا  في
ــن ال ــم أو  واحــدة لمؤسســة يمك ــون أن واحــد قس ــادًرا يك ــى ق ــام عل ــاطات القي  حــرب بنش

  .المعلومات
  .السابق للمقال  األنسب العنوان  -مما يلي-ميز   -3

o المعلومات  أهمية. 
o الحديثة الحرب.  
o المعلوماتية الحرب  أهمية. 
o المعلومات  تطوير جمع.  

  التفصيلة التي أغفلها كاتب المقال.  -مما يلي-حدد   -4
o .دور األجهزة الحكومية والعسكرية واالستخباراتية في حرب المعلومات  
o  السياسية.تعريف حرب المعلومات، وبيان أثرها في تغيير خارطة العالم  
o .دور التكنولوجيا الحديثة ووسائل التواصل االجتماعي في حرب المعلومات  
o .توضيح المفارقة بين الحروب الحديثة والحروب التقليدية القديمة  

 العملــي الواقــع فــي لتدشن المتحدة والواليات الصين بين األخيرة المواجهة تأتي السياق  هذا  وفي«
 تأخــذ  أن  بــد  ال  الحــرب  هــذه.  المواجهــات  مــن  مألوفــة  غيــر  ونوعيــة  الحــروب،  مــن  جديدا  اعصرً 

  .»وخلفياتها أبعادها لكشف  المعمق والبحث الكافية الدراسة
تنبأ في ضــوء قراءتــك للموضــوع بمســتقبل حــرب المعلومــات فــي المســتقبل القريــب، مبــررا  -5

  توقعك.
o .توقف الحرب المعلوماتية؛ خوفا من اندالع حرب عالمية ثالثة  
o .تطور أساليب حرب المعلومات؛ سعيا للسيطرة على العالم  
o .التوقف عن حرب المعلومات؛ حفاظا على األمن المعلوماتي واالستخباراتي  
o .تطوير سبل حرب المعلومات وجمعها؛ ضمانا للسرية العسكرية  
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  ؟اآلن العالمبم يدار  -6
o  والنفوذ السالحب. 
o  والمخترعات المالب.  
o  والبترول الطاقةب. 
o  والتكنولوجيا  المعلوماتب.  

 العســكرية المؤسســات بــه تقــوم ما على تقتصر  ال  المعلومات  لحرب  المصاحبة  والنشاطات  هذا،«
 ال  ألنــه  وتعاونهــا؛  الحكوميــة  المؤسســات  مــن  الكثيــر  نشــاطات  يتطلــب  األمر  ألن  المجال؛  هذا  في

  ».المعلومات  حرب بنشاطات القيام على قادًرا  يكون أن واحد قسم أو   واحدة لمؤسسة  يمكن
  استنتج من الفقرة السابقة المشكلة التي ربما تهدد السرية االستخباراتية في الحروب الحديثة. -7

o .ضرورة االستعانة ببعض المدنيين في بعض األمور المتعلقة بالعمليات االستخباراتية  
o   المخابرات.االعتماد على بعض العناصر العسكرية والحكومية في بعض عمليات  
o .التطور التكنولوجي الذي يتيح المعلومات للجميع من المعنيين بها وغيرهم  
o .صعوبة السيطرة التامة على العناصر الذين يتم االستعانة بهم من المؤسسات الحكومية  

  اقرأ ثم أجب: أبو حيان التوحيدي:- 4

  الهجري الرابع  القرن  أدباء  أشهر  من  التوحيدي  حيان  الحموي أبو  ياقوت  وصفه  ومفكريه. 
الفالسفة» وأديب  األدباء  «فيلسوف  وتجاهلو   ،بقوله:  عصره  مؤرخو  أهمله  فقد  ذلك    ه، ومع 

بترجمة   التوحيدي  فخص  المشهور،  معجمه  ياقوت  كتب  أن  إلى  التجاهل  هذا  ضافية إواستمر 
التعبير عن دهشته واستغرابه لتجاهل سابقيه لشخصية مرموقة مثل شخصية ا لتوحيدي، ضمنها 

 واعتمد في ترجمته كثيرا على ما ذكره التوحيدي عن نفسه في مؤلفاته. 

ببعض اتصل  عندما  أحواله  من  يحسن  أن  جاهدا  حاول  التوحيدي  أن  من  الرغم  كبار   وعلى 
والصاحب بن عباد وغيرهم، إال أنه كان   ،رجال الدولة، من أمثال الوزير المهلبي، وابن العميد 

ظن يندب حظه العاثر. وال نبالغ إذا قلنا إن حياة التوحيدي كانت سلسلة من يعود كل مرة مخيب ال
 . ااإلخفاقات واإلحباطات المتتالية، تسبب التوحيدي نفسه في خلق أكثره

  كارها   مغرما بثلب الكرام،  اآلخرين،فقد كان سوداوي المزاج مكتئبا حزينا متشائما حاقدا على

معتدا بنفسه وبأدبه أشد   - إلى جانب هذا كله-  صة منهم. وكانالعامة من أهل زمانه، وحاسدا الخا
أغلب عمره يعاني من صراع عنيف لذلك عاش  التهور،  إلى حد  ين طموحه  ب   االعتداد، طموحا 

  . المؤلم المليء بكل ألوان الفشل والحرمان هالمفرط وبين واقع

التصوف الصراع في نهاية األمر على االستسالم لليأس واالرت  هذا  أجبره  وقد ماء في أحضان 
المرير. ولعل حادثة إحراق التوحيدي لكتبه في أواخر حياته خير دليل على مدى   ههربا من واقع

 تمكن اليأس من نفسه، والزهد في أهل عصره.

  قام بها التوحيدي   -وهي حادثة رمزية بطبيعة الحال-وعلى الرغم من حادثة إحراقه الكتب هذه
فقد   التوحيدي مجموعة من األعمال األدبية والفلسفية والصوفية احتجاجا على مجتمعه،  لنا  ترك 
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  المتميزة في تاريخ مكتبتنا العربية. 

  نستنتج من خالل المقال أن أبا حيان كان: -1

o  .مؤلفا 

o .شاعرا 

o .فيلسوفا 

o .مترجما  

  كيف تصف شخصية أبي حيان من خالل المقال السابق؟  -2

o .متهورة 

o .مضطربة 

o .مغرورة   

o .متزنة  

  العنوان األنسب للمقال السابق. - مما يلي- ميز  -3

o .شخصية أبي حيان التوحيدي 

o .ظلم المجتمع ألبي حيان التوحيدي  
o .حياة أبي حيان التوحيدي 

o .حادثة اإلحراق الرمزية  

  ؟ » في الفقرة األخيرةوهي حادثة رمزيةالمراد بقوله «ما  -4

o .أن هذه الحادثة لم تترك أثرا 

o .أن لها داللة خفية  
o  حادثة عظيمة.أنها 

o .أنها حادثة نادرة الحدوث 

  ما السبب في سوء أحوال التوحيدي؟  -5

o .ما سببه هو لنفسه 

o .عدم استجابة رجال الدولة له  
o .أعداؤه من الكتاب والشعراء 

o .سوء حظه  

  كيف كان يشتهر الشعراء في زمن التوحيدي؟  -6

o .االتصال بالحكام ورجال الدولة 

o .الزهد والكرم  
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o  العاثر.الصراع مع الحظ 

o .االعتداد بالنفس والطموح المتهور  

د   -7 النموذج الذي اتبعه الكاتب في ترتيب الفقرتين الرابعة والخامسة في   - مما يلي- حّدِ
  المقال السابق:

o .رأي ودليل 

o .زعم وتفنيد  
o .مقدمة ونتيجة 

o .تقرير واستدراك 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  اقرأ ثم أجب: يقول طه حسين في رائعته األيام: - 5

ل  من  كان  ذلك  وكان  يعلم،  ال  ما  يستكشف  أن  سبيل  في  األمر  من  َيلقى  بما  يحفل  ال  طُلعَةً   أمره  أوَّ
 لم  حياءً   قلبه  ومألت  االستطالع،  إلى  ميله  حدَّت  واحدة   حادثة  ولكن.  والعناء  األلم  من  كثيًرا  يكلفه

 حفلة   على   تشرف  كعادتها  أمه  وكانت  وأبيه،   إخوته  بين  العَشاء  إلى  جالًسا  كان  اآلن،  إلى  يُفارقه
 إليه  يحتاج  بما  القيام  في  الخادم  يشاركن  كنَّ   الالئي  أخواِته  وترشد  الخادم  ترشد  الطعام،

 أنه  لو   يقع  الذي  ما!  غريب  خاطرٌ   له  خطر  ما  ألمرٍ   ولكن  الناس،   يأكل  كما  يأكل  وكان  الطاعمون، 
. شيء   ال   التجربة؟  هذه  من  يمنعه  الذي  وما  واحدة؟  بيد  كعادته  يأخذها  أن  بدل   يديه  بكلتا  اللُّقمة  أخذ

 فأغرقوا   إِخوته  فأما  فمه؛  إلى  رفعها  ثم  المشترك  الطَّبَق   من  وغَمسها  يديه  بكلتا  اللُّقمة  أخذ  فقد  وإذن
ِحك  في ا.  الضَّ ه  وأمَّ  تؤخذ  هكذا  ما:  حزين  هادئ  صوت  في  فقال  أبوه  وأما  بالبكاء،  فأجهشتْ   أمُّ

 من   بشيء  حركاته  تقيَّدت  الوقت  ذاك  من  .ليلته  قضى   كيف  يعرف  فلم  هو   وأما  ...   بُنَيَّ   يا  اللقمة
  الوقت   ذلك  ومن  قويَّة،  إرادةً   لنفسه  عرف  الوقت  ذلك  ومن  له،  حدَّ   ال  والحياء  واإلشفاق  الرزانة
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م م  والعشرين؛  الخامسة  جاوز  أن  بعد  إال  له  تُبح  لم  الطعام  من  ألواًنا  نفسه  على  َحرَّ  نفسه   على  حرَّ
  اصطناع   يُْحِسنُ   ال  أنه  يعرف   كان  ألنه  بالمالعق؛  تُؤكل  التي  األلوان  وكلَّ   واألرز،  الحساءَ 
ه، تبكي أو  إخوته، يضحك أن يكره وكان الِمْلعقة،   . حزين هدوء في أبوه يُعَلِّمه  أو  أُمُّ

واة  به  يتحدَّث  ما  حقا  يفهم  أن  على  أعانته  الحادثة  هذه   يومٍ   ذات  أكل  أنه  من   العالء  أبي   عن  الرُّ
 يا:  تالميذه  بعض  له  قال  الدرس  إلى  خرج  فلما  يدري،   ال  وهو   صدره  على   بعضه  فسقط  دْبًسا،
م   ثم!  الشََّرهَ   هللا   قاتل  نعم، :  وقال   صدره،   إلى  بيده  فأسرع  دْبًسا،  أكلت  سيدي  نفسه   على  الدبس  حرَّ
 أبا  أن  ذلك  الفهم؛  حق   العالء  أبي  أطوار  من  َطْوًرا  يفهم  أن  على  الحادثة  هذه  وأعانته  .الحياة  طوال
 يأمر   وكان  األرض،  تحت  نفق  في  يأكل  كان  فقد  خادمه؛  على  حتى  أكله  في  يتستَّر  كان  العالء
 وقد.  يشتهي  ما  منه  فيأخذ  طعامه  إلى  هو   ويخلو   يخرج،   ثم  النفق  هذا  في  طعامه   له  يُعدَّ   أن  خادمه
ةً   تذاكروا  تالميذه  أن  زعموا يخ  مرَّ   من   حلب  إلى  وأرسل  العالء  أبو   فتكلف  وجودته،   حلب  بِّطِ
 لم   وكأنه  النفق،  في  وضعه  البطيخ  من  بشيء  لسيده  الخادم  واحتفظ  فأكلوا،  شيئًا  منه  لهم  اشترى
د   الذي  المكان   في  يَضْعه ه  عن  يسأل   أن  الشيخ  وكره  الشيخ،  طعام  فيه   يضع   أن  تعوَّ  من  حّظِ

  .الشيخ يذقه ولم فسد حتى  مكانه في  البطيخ فلبث البطيخ،

يتمنى  كان  فكم  فيها،  نفسه  رأى  ألنه  الفهم؛  حق  العالء   أبي  حياة  من  األطوار  هذه  صاحبنا  فهم 
. الرغبة  هذه  أهله  إلى  ُيعِلن  أن  على  يجرؤ   يكن   لم   ولكنه  طعامه،  إلى  يخلو   أن  استطاع  لو   طفًال 
  الحافلة،  المواسم  أيام  وفي  رمضان  شهر  في  ذلك  كثيرة،  أحياًنا  الطعام  بعض   إلى  خال  أنه  على
 منها  يصيب  أن  يأبى  فكان  بالمالعق؛  تؤكل  ولكنها  حلوةً،  الطعام  من  ألواًنا  يتَّخذون  أهله  كان  حين
ه   وكانت  المائدة،  على   في  وبينه  بينه  وتخلي  خاصا  طبقًا  له  تُفرد  فكانت  الِحْرَمان،  هذا  له  تكَره  أُمُّ

  . يأكل وهو   عليه يُشرف أن أحدٌ  يستطيع  ال حتى  دونه من هو يُغلقها خاصة،  حجرة

  بالتأمل في أسلوب طه حسين في حديثه عن نفسه نجد أنه يميل إلى: -1
o .الخطابية 
o .الموضوعية 
o .الرمزية   
o .العمومية  

  نستنتج من المقطع الروائي السابق أن علة المكفوف الحقيقية تتمثل في: -2
o .جهله بحقيقة األشياء   
o .العزلة واالنطواء  
o  مقارنة بالمبصرين.رهافة حسه 
o .المعاناة من التنمر 
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د   -3 النموذج الذي اتبعه الكاتب في ترتيب الفقـرتين األولـى والثانيـة فـي   - مما يلي- حّدِ
  المقطع السابق من قصة األيام:

o .رأي ودليل 
o .زعم وتفنيد  
o .مقدمة ونتيجة 
o .ظاهرة وتفسير  

  تتمثل في:نستنتج من المقطع السابق أن عالج علة المكفوف النفسية  -4
o .التعاطف 
o .االحتواء 
o .الثقة 
o .التجاهل  

 ».كلما تقدم الزمن صار الناس أكثر مراعاة لمشاعر اآلخرين«

 لتفنيد هذا الرأي نستدل بـ : -5

o .إغراق إخوة الصبي في الضحك 
o .تعليق تالميذ أبي العالء على طعامه  
o .تخلية أم الصبي بينه وبين طعامه 
o  طعامه.عدم اطالع خادم أبي العالء على  

  حدد من الفقرة األولى السمة الشخصية التي اكتسبها صاحبنا من الموقف. -6
o .عزة النفس 
o .اإلرادة 
o .االكتئاب 
o .التردد  

  نستنتج من المقطع الروائي السابق أن أسرة طه حسين تنتمي إلى الطبقة: -7
o .الغنية 
o .المتوسطة 
o .الفقيرة   
o .المعِدمة  
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  المعري:اقرأ ثم أجب: أبو العالء - 6

 تسمى   بلدة  في  للهجرة  363  سنة  األول  ربيع  في  ولد   ،يالتنوخ  سليمان  بن  هللا   عبد  بن  أحمد  هو  
،  العالء»  يأب«  بكنيته  واشتهر  ينسب،  وإليها  وحماة،  حلب  بين  حمص  أعمال  من  النعمان»  معّرة«

  حتى   عمره  من   الرابعة  بلغ  إن  وما  الجنوبية،   العربية   القبائل   إحدى   تنوخ   قبيلة  من   تنحدر   وأسرته
  ألني   األحمر  اللون  إال  األلوان  من  أعرف  ال : «يقول  وكان  بصره،  فيها  وذهب  الجدري   علة  اعتلَّ 

 . ذلك» غير أعقل ال  بالعصفر، مصبوغا ثوبا الجدري في لبستأُ 

عودته   أسباب  من  وكان  أشهر،   وسبعة  سنة  نحو   بها  وبقي  398  سنة  أواخر  في  بغداد  إلى  رحل 

  تعصبه  بسبب  الرضى  الشريف  أخي  العلوي  المرتضى  وبين   بينه   خصومة   نشوب  سريعا  منها
 وأخذ .  ربها  نداء  تلبَّ   قد  ووجدها  عجال،  فعاد  أمه،  بمرض  خبر  وصله  قد  كان  وأيضا  ،للمتنبي

 ثالثة .  يبرحها  ال  وبلدته  داره  مالزما  خشنة  زاهدة  بحياة  400  سنة  في  التاريخ  هذا  منذ  نفسه
  غ يفرُ   وظل  لبصره،  فقده  وسجن  داره  وسجن  جسده  في  روحه  سجن:  به  قضبانها  أحاطت  سجون

  . الكبرى كتبه ولتأليف  زومياتهل  لنظم عاما خمسين  نحو 

عليه   يغدون  فهم  ،العربي  العالم  في  العلم  لطالب  مالذا  أصبح  داره  في   نفسه  حبس  ومنذ 

 وفى   اللغة  كتب  من  وكثيرا  وشروحها،  دواوينه  وبالمثل   وشروحها،  كتبه  عنه  يأخذون  ويروحون
 .  كثيرة أخرى  لغوية كتب  غير سالم بن القاسم عبيد ألبى الحديث غريب كتاب مقدمتها

والشطرنج،   النرد  يلعب   كان   إنه   قالوا  حتى  الحافظة  وقوة   الذكاء  في  خارقة  آية  العالء   أبو   وكان 
  حتى   عصره  ثقافات  من  وينهل  يعبُّ   تحول  وقد  بحذافيره،  حفظه  العربية  غير  بلغة  حديثا  سمع  وإذا

 الفارسية   عن  المترجم  أو   فلسفة،  وغير  فلسفة  من  اليونانية  عن  المترجم  سواء  جميعا  استوعبها
  خصبا،   احيَّ   تمثال  العالء  أبو   لهتمثَّ   والعربية  اإلسالمية:  الثقافتين  إلى  مضافا  ذلك  فكل  والهندية 

  . جميعه اإلنساني  التراث صاحبها ليتمثَّ   منزلة، أعلى إلى يرفعه

 ُالقدماء  بعض  جعل  مما  اللزوميات   في  ظاللها  تتراءى  حيرة  أشعاره  في  العالء  أبو   شيعوي 

 - السفسطائيون  اتخذه  كما-   له  عقيدة   الشك  ويتخذ  ء شي  كل  في   يشك  كان  إنه   يقولون   والمعاصرين 
 يصدر  فيهما  وهو   والتقشف  بالزهد  عنده  ذلك  واقترن  الديانات،  على  حتى  حوله  ما  على  ويسلطه

 يومض  يزال  ال  كان  ولكن  نفسه،  حنايا  يمأل  عميقا  تشاؤما  متشائما  كان  وحقا  وروحه،  اإلسالم  عن
  . وعفوه ربه رحمة  في األمل بريق  له

بالمعنى  إسالميا  فيلسوفا  العالء  أبو   كان  كيف  إجمال  في  يوضح  الحديث  من  أسلفنا  ما  ولعل  
 وإلى   ،صبيا  لبصره  فقده  إلى  ردُّ يُ   حاد  تشاؤم  على  تقوم   كانت  فلسفته  أن  وكيف  الكلمة،  لهذه  الدقيق

 بآالم   العميق  إحساسه  إلى  ردُّ تُ   كما  فاسد،  حكم  ومن  شرور  من  زمنهفي    المجتمع  على  أطبق  ما
  . عظيما إنسانيا مفكرا جعله مما  لوعة، قلبه  مألت  التي اإلنسانية
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  والدة أبي العالء غيرت مجرى حياته.هات دليال على أن وفاة  -1
o .أخذ نفسه بحياة زاهدة خشنة مالزما داره وبلدته ال يبرحها  
o .ظل يفُرغ نحو خمسين عاما لنظم لزومياته ولتأليف كتبه الكبرى  
o .منذ حبس نفسه في داره أصبح مالذا لطالب العلم  
o .تحول يعبُّ وينهل من ثقافات عصره حتى استوعبها جميعا  

  الشخصية األقرب للمستوى العلمي ألبي العالء. - مما يلي- ميز  -2
o .البحتري 
o .البيروني 
o .محمد عبده 
o .أحمد شوقي 

  
  جنسية أبي العالء. - مما يلي- ميز  -3

o .مصري 

o .حجازي 

o .سوري 

o .عراقي  

  الفقرة التي تدل على موسوعية أبي العالء. - مما يلي- ميز  -4
o .األولى 

o .الثانية 

o .الثالثة 

o .الرابعة  

  العالء مبصرا، ثم ُكفَّ بصره». هذا القول:«ُولد أبو  -5
o .رأي 

o .حقيقة   
o .ادعاء 

o .زعم  

  ما معنى «يسلطه» في الفقرة الخامسة؟  -6
o .يمكنه 

o .يغريه 

o .يطلقه 
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o .يطيله  

  ما عالقة قوله «حتى استوعبها جميعا» في الفقرة الرابعة بما قبله؟  -7
o .نتيجة 

o .تعليل 

o .توضيح 

o .توكيد 

  
  
  
  
  اقرأ ثم أجب: - 7

نظرَ   الناس  من  فوقه  هو   من  إلى  ينظر  وأنْ   وزنًا،  لها  يقيم  فال  نفسه  المرء  يزدري  أنْ   العجز  من  
ن  خيرٌ   مستعلًيا  قيمته  تقدير   في  يخطئ  َمن  أنَّ   وعندي .  الناطق  الحيوان  إلى  األعجم  الحيوان  ِممَّ
 أحواله  ِمنْ   لها  يأبى  نفسه  عين  في  نفسُه  َصغَُرتْ   إذا  الرجل  فإنَّ   متدليًا،  تقديرها  في  يخطئ

  في  صغيًرا  أدبه،  في  صغيًرا  علمه،  في  صغيًرا  فتراه  عنده،  منزلتها  يشاكل   ما  إال  وأطواره
 نفسه  َعظَُمتْ   فإن  وأعماله،  شئونه  جميع  في  صغيًرا  وأهوائه،  ميوله  في  صغيًرا   وهمته،  مروءته

  . الصغيرة النفس جانب في صغيًرا كان ما كلُّ  جانبها  في عظم

الهمة،   وعلو   الكبر  وبين  النفس،   وصغر   التواضع  بين  التفريق  في  الناس  يخطئ  ما  كثيًرا  
ون  متواضعًا،  الدنيءَ   المتملِّق  المتذلِّل  فيحسبون  وعرف  الدنايا  عن  بنفسه  ترفع  إذا  الرجل  ويسمُّ

  األدب؛  سوء  إال  الكبر   وال  األدب،   إال  التواضع  وما   متكبًرا،   اإلنسانّيِ   المجتمع  من   منزلته   حقيقة 
ًما  يلقاك  الذي  فالرجل   مهنئًا   ويزورك  حدَّثته،  إذا  إليك  ويُصغي  بوجهه  عليك  ويُقبِل  متهلًال،  متبّسِ
 نفسه  بعظمة  أليق  التواضعَ   وجد  ألنه  عظيمها؛  هو  بل  يظنون،  كما  النفس  صغير  ليس  ومعزًيا،
  فتأدب. لشأنه أرفع واألدب  فتواضع،

لثًما  وأقدامهم  أيديهم  على  ويترامى  للكبراء  رأسه  ينكس  أنْ   الفضل  ذي  بالرجل   الذلُّ   بلغ  فإن 
 وتحقيرها  نفسه   شتم   من   ويكثر  سبب،  وال   ضرورة  بال   والغوغاء   السُّوقة  بمخالطة   ويتبذَّل   وتقبيًال،
ًبا،   ليكون  بذََنِبهِ   الكلب  بصبصة   برأسه  ويُبَْصبِصَ   متواضعًا،  ليكون  والغباوة  بالجهل  ورميها   ُمتَأَّدِ
 صغير   أنه  فاعلم  الُمْبِلِس،   الخائف   ِمشيةَ   ويمشي  المتسول،  البائس  ِجلسةَ   الطرق  مدارج  في   ويجلس
  . متأدبٌ  وال متواضعٌ   ال  الهمة، ساقط النفس،

 َّكان  -الِعشرة  وسوء  التنطُّع  إلى  صاحبه  ويدعو   به   يُزري  كبرٌ   يخالطه  لم  إذا-  الهمة  علوَّ   إن 
ع  ذريعةٍ   أحسن   إلى   أحوج  هو   من  الناس  في  وليس  الحياة،  هذه  في  النبوغ  إلى  اإلنسان  بها  يتذرَّ

  من   سواه  نبوغ  إلى  حاجتها  من  أكثر  نبوغه  إلى  األمة  حاجة  ألن  العلم؛  طالب  من  الهمة  علو 
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  هو  بل آثاره،  من  وأثرٌ  حسناته، من  حسنةٌ   إال والمحترفون  الصانعون وهل   والمحترفين،  الصانعين
  .والغدران   الجداول منه تَْستَِقي الذي الزاخر البحر

قلبك  في  يبعث  نظًرا  الرجال  عظماء  تاريخ   في  نظُرك  يكن  وال  الهمة،  عاليَ   كن  العلم  طالب  فيا 

ةً   يسمع  حينما  الُمْستََطارُ   الجبان  يفعل  كما  وتتصاغر  فتتضاءل  والهيبة،  الرهبة  قصص  من  قِصَّ
تك  عليك  اليأسُ   يملكَ   أنْ   وحذارِ !  الجن  خرافات  من   خرافةً   أو   الحروب،  فتستسلم  وشجاعتك  قوَّ
 الفلك  قُبَّةِ   إلى  أصلَ   حتى  السماء  إلى  عليه  أصعد  بُِسلَّمٍ   لي  من:  وتقول  الضعيف  العاجز  استسالم
  الرجال؟  عظماء فيها فأجالس

  في الفقرة الخامسة؟   »المستطار«ما مرادف  -1
o .القَِلق 

o .المذعور 

o .الجبان   
o .الفاّر  

  بم يمكننا أن نحكم على شخص ما؟  -2
o  أسلوبهمن. 

o .من عمله 

o  حالهمن. 
o  ظاهرهمن. 

  
  
  ؟ »لتواضعا«بـ  »النفس  صغر« عالقةما  -3

o تشابه. 

o تناقض. 

o التباس.   

o ترادف.  
  البيت الذي يتناسب فحواه مع المغزى الضمني للمقال السابق. - مما يلي- ميز  -4

o    ُنـاظرٍ   عينِ   في  مقرونَْينِ   وأحسن  
  

  عِ اضــُ وَ تَ  خمــولِ  فــي قــدرٍ  جاللــةُ   
  

o   بطـونِهمُ   فـي  فيمـا  الناسُ   فكَّرَ   لو  
  

 وال انٌ بَّ شـــُ  رَ بـــْ الكِ  استشـــعرَ  مـــا  
  شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيبُ 

  

o   ــا ــالُ  مــ ن بــ ــَ هُ  مــ ــُ لــ ةٌ  أَوَّ ــَ   نُطفــ
  

ةٌ    ــَ ُرهُ  َوجيفــــــ ــِ رُ  آخــــــ ــَ   يَفخــــــ
  

o   ه  فَنِْلنـا  الفخارَ   ُرْمنا ا  ِمنـْ ينَا  مـَ ا    شـِ ى لمـــَّ  المجـــدِ  طريـــقِ  فـــي َمشـــَ
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ــْينَا   ماشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  مما يلي؟  »الهمة علو«ما الذي يتوافق مع  -5
o الناس عن الترفع. 

o النفس مع التناغم.  
o .المثابرة والصمود في الحياة 

o بالنفس االعتزاز عزلة.  

  في الفقرة الرابعة؟  »بل«ما الذي أفاده استخدام الكاتب للحرف  -6
o .التفسير 
o تعليل. 
o ستدراكاال. 
o تطابقال.  

  ما الذي يدل عليه ازدراُء اإلنساِن نفَسه؟  -7
o الخلق حسن. 
o .التواضع 
o مباالة الال. 
o الذات تقدير عدم. 

  

  

  

  

  اقرأ ثم أجب: البدريون:- 8

  هللا   رسول »َلكُمْ  َغفَْرتُ  فَقَدْ  ِشْئتُمْ  َما اْعَملُوا: فَقَالَ  َبْدرٍ  أَْهلِ  َعلَى اطَّلَعَ  َهللا   لَعَلَّ «

جرار  جيش  بصد  اليونانية  »إسبرطة«  مملكة  من  محارب  300  قام  الميالد  قبل  480  عام  في 

 انتهت  المعركة  أن ورغم.  اليونان بالد  الحتالل  خرجوا فارسي مقاتل  ألف 50  من  أكثر من  يتكون 
 ال   اإلغريق   أن  إال   اليونان،   سواحل  على   » ثرومبالي«   وادي  في  الثالثمائة  المحاربين   جميع   بمقتل 

 الفدائية  الكتيبة  هذه  قائد)  (ليونايدوس   وبات  وتضحيتهم،  بسالتهم  األبطال  لهؤالء   يحفظون   يزالون
 ومزجها  القصة  لهذه  اليونان  تضخيم  من  الرغم  وعلى .  هذا  الناس  يوم  إلى  اليونان  في  قوميا  بطال

  غزو  صدوا  الذين  أبطالهم  بتعظيم  الحق  كل  لهم  أن  أرى  أنني   إال  القديمة  اإلغريقية   باألساطير 
  الناحية   من  فيه  مبالغا  الفارسي  الجيش  عدد  كان  ولو   حتى(  الفرس  الغزاة  من  جرار  جيش
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  !). التاريخية

 لينتصروا   سنة،  بألف  الحادثة  تلك  بعد  ظهروا  رجال  314  هناك  أن  تاريخيا،  الثابت  الشيء  ولكن 
 هذا  بانتصارهم  ليدمروا  األبد،  إلى  العالم  خارطة  غيرت  البشرية  تاريخ  في  فاصلة  معركة  في

  ذلك   بفضل  العظمى  الرومانية  اإلمبراطورية  بعدها  تندحر  ثم  األبد،  إلى  الفارسية  اإلمبراطورية
 الحق   بين   فرقت  خالدة  إنسانية  ملحمة  في   التاريخ  مسار   غيروا  فقط  رجال   314.  بالتحديد  االنتصار
 وبحق   المعركة   هذه  فكانت  الفرقان،  بيوم  الكريم  كتابه   في  هللا   سماها  القيامة،  يوم  إلى  والباطل

 فرسان   أعظم  الفرسان  هؤالء  وكان  واألزمنة،  العصور  مر  على  اإلنسانية  عرفتها  معركة  أعظم
يَ  التي الكبرى، بدر  معركة إنها......   البشرية عرفتهم   . البدريين باسم أبطالها ُسّمِ

معركة  في  فقط  باالنتصار  قاموا  إنما  مجاهدا  314الـ  الرجال  هؤالء  بأن   قائل  يقول  وربما 

 اإلمبراطورية  وأن  الخارطة،  على  تُرى  تكاد  ال  العرب  صحراء  في  مجهولة  بقعة  في  محدودة
 بن  عثمان  عهد  في  »نهاوند«معركة    بعد  وبالتحديد  عاما  20بـ  ذلك  بعد  سقطت  الساسانية  الفارسية

 الفاتح   محمد  عهد   في  قرون  ثمانية  من  بأكثر  بعدها  سقطت  البيزنطية   اإلمبراطورية  وأن  عفان،
 الفرسان  أولئك  بأمر   يعلمان  كانا  الروم   وقيصر  الفرس   كسرى  أن  معي  تصور   ولكن  هللا،  رحمه 

  فهل   التاريخ،  عمق  في  الجذور  الضاربة  إلمبراطورياتهم  تهديد  من  ذلك  بعد  سيمثلونه  وما  ،314الـ
 أن   لو  وإليك  إليَّ   ستصل  محمد  دعوة  كانت  هل  وشأنهم؟  ستتركهم   والروم  الفرس  جيوش  كانت
 الوجود   تستحق  اإلنسانية  كانت  هل  بل   والفداء؟  التضحية   عن   أنملة  قيد  تقاعسوا  الرجال  هؤالء
 بين   وقعت   معركة  مجرد   كانت  بدر  معركة  أن  تعتقد  كنت  إذا  الرجال؟!  هؤالء   هُِزمَ   ما  إذا  أصال
    محمد  األمين  الصادق  قول   إلى  فاستمع   الكفار،  من  رجل  1000و  المسلمين  من  رجال  314
 السماء  في  عاليا  يديه    هللا   رسول  رفع  فقد  البدرية،  الكتيبة  تلك  أمر  في  الهوى  عن  ينطق  ال  الذي
  : قائال ربه يناجي وأخذ

  » األرض في تُعبد ال   اإلسالم أهل من العصابة هذه تهلك إن اللهم«

تحفظ  هل  دونهم؟  من  اإلسالم  عن  شيئا  ستعرف  كنت   هل  اآلن؟  314  الـ   هؤالء   قيمة  عرفت  هل  

 20  منهم،  50  منهم،  100  أسماء  تعرف  هل  اإلنسانية؟  مجرى  غيروا  الذين  العظماء  هؤالء  أسماء

 إليك  الدين  هذا  ليصل  استُشِهدوا  الذين  الفرسان  هؤالء   من  شهيدا  14الـ  أسماء  تعرف  هل  منهم؟
ذ(  اسمه  رجل   عن  الطويلة  حياتك  في  سمعت  أو   قرأت  هل  بيتك؟  في  جالس  وأنت   ؟) َعْفَراء  بن  ُمعَوَّ

  !! تحفظ؟ الالعبين أسماء  من اسما كم!  تَْعِرف؟ الُمَغّنِينَ  أسماء من اسما كم

 فإذا  البدريين،  جيش  نشأتها،  منذ   اإلنسانية  عرفته  جيش  أعظم  عن  قليلة  سطور  مجرد  هذه  كانت 

 والشرق   الغرب  رب  فإن  ،» AC«و »  AD«  لفظتي  باستخدام  بساطة  بكل  التاريخ  فرق  الغرب  كان

  ! »الفرقان يوم «بـ  فرقها الكبرى، بدر  بمعركة التاريخ فرق

ِميَن    المالئكة  من  بجيش  فأمدهم  قلوبهم،  في  ما  بصدق  هللا  علم  البدريون،  أولئك  معهم   يقاتلونُمَسّوِ
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 شاركوا  أنهم   سوى  لشيء  ال  التاريخ،  في  مالئكة  أعظم   هم   َملَكٍ   ألفَ   بخمسين  أمدهم  المعركة،  في
  . الخالدة المعركة هذه في البدريين

  المغزى الضمني للفقرة الرابعة؟ما  -1
o .التهكم من انشغال الشباب بالمغنين والعبي الكرة  
o .التنويه ألهمية الوعي بتراثنا التاريخي والفكري  
o .بيان فضل جيل البدريين على األمة اإلسالمية  
o .الحث على عالج ضعف الذاكرة الثقافية عند الشباب  
  بما قبلها في الفقرة الخامسة.  »َملٍَك ... ألفَ  بخمسين أمدهم«استنتج عالقة قوله  -2

o .توضيح 

o .تعليل 

o .تفصيل 

o .توكيد  

  متى سقطت اإلمبراطورية البيزنطية؟ -3

o .بعد غزوة بدر بألف سنة  
o عاما بعشرين  الفارسية اإلمبراطورية سقوط بعد.  
o .بعد غزوة بدر بثمانية قرون  
o سنة 1820 من بأكثر اليونانيين معركة بعد.  

  في الفقرة األولى؟ »يحفظون«ما مضاد  -4

o .ينَسون 

o .يهملون 

o .يضيعون 

o .ينقضون  

  .»يوم الفرقان«استنتج من المقال السابق سبب تسمية غزوة بدر بـ  -5

o الفرس.  الغزاة من  جرار جيش غزو ألن البدريين صدوا  
o وإليك.  إليَّ  اإلسالم ألنها كانت السبب في وصول دعوة  
o األبد. إلى العالم خارطة ألنها هي التي غيرت  
o المعركة. في مع البدريين يقاتلون المالئكة من لنزول جيش  

  ما عدد الصحابة الذين استشهدوا في غزوة بدر؟ -6

o .مائة صحابي 

o .خمسون صحابيا  
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o .عشرون صحابيا 

o .أربعة عشر صحابيا  

وبطولــة  اســتنتج مــن خــالل المقــال الســابق الفــارق الجــوهري بــين بطولــة البــدريين  -7
  اليونانيين.

o  محاربة اليونانيين للفرس، بينما حارب البدريون .كفار قريش  

o  هزيمة اليونانيين، بينما انتصر البدريون .رغم تساوي القوة العددية للجيشين  

o ل شبابنا بطولة البدريين حفظ اإلغريقيين لبطولة أبطالهم، بينما أهم.  

o  لم يكن لبطولة اليونانيين األثر نفسه الذي ترتب على بطولة البدريين.  

  :جمعة علي الدكتور لألستاذ مقال مناقرأ ثم أجب: - 9

 إن المباني اإلسالمية التي أنشئت خالل العهود المختلفة تؤكد الشخصية اإلسالمية التي تتمتع بها
القديمة   وتغييراتهم  القدس  اليهود  انتهاكات  رغم  العربي  طابعها  على  محافظة  زالت  ما  التي 

الحرم  هو  األصيل  اإلسالمي  طابعها  ويؤكد  القدس  مدينة  يميز  ما  أهم  أن  كما  فيها،  الواسعة 
األقصى  المسجد  فإن  الصخرة؛  قبة  وبخاصة  اإلسالمية  العمارة  روائع  فيه  تظهر  الذي  الشريف 

مختصين عمال معماريا يجمع بين البساطة والجالل، في صورة تندر في  الحالي يعتبر في نظر ال
الرغم من أن بناء جدرانه ليس من السماكة بمكان، خاصة تلك الحاملة   ى غيره من المساجد، فعل

للقبة الكبرى، فإن جزًءا كبيرا من فخامة المسجد يرجع إلى سعة بيت الصالة؛ بحيث تمتلئ النفس  
  حلول فيه، وهذه السعة هي التي جعلت المعماري يسقفه بالخشب القوي فقط.  عند المهابة وإجالالً 

وشمول،   بكثرة  المسجد  في  المنتشرة  الزخرفة  طبيعة  إلى  الجمال  من  اآلخر  الجزء  ويرجع 
الحوائط والقبة من الداخل، ويغطي    ى تنتشر عل  - وهي في األصل فن بيزنطي شهير-فالفسيفساء  

   بديعا.د إلى ارتفاع المحراب فيضيف ذلك جماالً القاشاني المزخرف جدران المسج 

 بمسجدها القدس  أن  عينين  وذي  منصف  لكل  يظهر  والمعاينة،  وبالتاريخ  سبق،  ما  كل  من 
وحضارتهم  والمسلمين  اإلسالم  تاريخ  من  جزء  وحضارتها  وتاريخها  وأزقتها  وطرقها  األقصى 

أن يردها إلينا من يد المغتصبين، وال المنتشرة في العالم العربي واإلسالمي، نسأل هللا عز وجل  
  مهما طال الزمان.  بٌ الِ طَ يضيع حق وراءه مُ 

 المغزى الضمني للمقال السابق: -1

o .بيان عظمة فن العمارة اإلسالمية 
o .التعريف بالتاريخ المعماري لألقصى 
o .إبراز هوية المسجد األقصى 
o .بيان قيمة التاريخ اإلسالمي  

  » بما قبله:األقصى الحالي يعتبر ...فإن المسجد عالقة قوله « -2
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o .تعليل 
o .توضيح 
o .تفصيل 
o .نتيجة  

 » أفاد:رغم انتهاكات اليهودالتعبير بقوله « -3

o .االستدراك 
o .التوكيد 
o .التهويل   
o .االحتراس  

 » في الفقرة الثانية؟ المعاينةما مرادف « -4

o .الحاضر 

o .الكشف 

o .الفحص 

o .البحث  

 .بالخشب فقطُسقف بيت الصالة في المسجد األقصى علل:  -5

o .المتالء النفس فيه مهابة وإجالال 

o .ليجمع بين البساطة والجالل 

o .لتظهر فيه روائع العمارة اإلسالمية 

o .لتميزه بمساحة كبيرة  

د   -6 النموذج الذي اتبعه الكاتب في ترتيب الفقـرتين األولـى والثانيـة فـي   - مما يلي- حّدِ
  المقال السابق:

o .رأي ودليل 

o .زعم وتفنيد  
o  ونتيجة.مقدمة 

o .تقرير واستدراك  

 هات من المقال السابق ما يدل على الذوق الفني للمعماريين اإلسالميين. -7

o .تظهر فيه روائع العمارة اإلسالمية وبخاصة قبة الصخرة  
o .يجمع بين البساطة والجالل، في صورة تندر في غيره من المساجد  
o هذه السعة هي التي جعلت المعماري يسقفه بالخشب القوي فقط.  
o .الفسيفساء تنتشر على الحوائط والقبة من الداخل 
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  اقرأ ثم أجب: الزالزل:- 10

 َللقشرة  عشوائية  كحركات   تظهر  التعقيد،  بالغة  فيزيائية  كونية   ظاهرة  أنها  على  ات الهزَّ   فرَّ تُع 
 الطاقة  من  هائلة  كميات  إلطالق  نتيجة  وذلك  عنيف،  وتموج  وتحرك  ارتعاش  شكل  على  األرضية

 عبر   األرض  صخور  بين  أفقية  أو   عمودية  إلزاحة  نتيجة  تتولد  الطاقة   وهذه  األرض،  باطن  من
  .الكبيرة والضغوط للتقلصات المستمر لتعرضها تحدث التي الصدوع

حديثة  والطينية  الرملية  الرواسب  في  خصوصا  الضعيفة   األراضي  في  الهزات  تأثير  ويتعاظم  
 وصالبتها   مرونتها  معامل   انخفاض  بسبب   بعنف  تهتز   الرواسب  هذه  بأن  ذلك  ويعلل   التكوين، 

  . الزالزل بفعل الحبيبات له تتعرض الذي التسارعي التأثير تخفيف على مقدرتها وعدم

إلى  تؤدي  فقد  المحيطات  أو   البحار  قاع  في  السطحية  مراكزها  تقع  التي  الزالزل  حالة  وفي 
  أو   الموانئ  أمواج  معناها  يابانية  كلمة  وهي  )التسونامي(  تسمى  جدا  ضخمة  مائية  أمواج  حدوث

 تصل   وقد  األمواج،  هذه  تكون  إلى  الزالزل  لحدوث  المصاحبة  االهتزازات  تؤدي  إذ  الخلجان،
  على   بعضها  عموديا  األرضية  القشرة  صفائح  النزالق  نتيجة  وذلك  ساعة،  /  كم  800  إلى  سرعتها
 إلى  تؤدي  ال  الصفائح  في  أفقية  انزالقات  عن  تنشأ  التي  الزالزل  أن  هنا  ذكره   يجدر  ومما  بعض،
  . التسونامي أمواج تكون

القشرة  منها  تتشكل  التي)  القطع(  للصفائح  النسبية  للحركة   نتيجة   التكتونية  الزالزل  تنشأ  وعموما 
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 وشد  ضغط   إجهادات  مشكلة  بعض  من  بعضها  مقتربة   أو   مبتعدة  القارات  تتحرك  إذ  األرضية،
 حدود  على  الواقعة  الصخور   طبقات  في  الداخلية  اإلجهادات  تراكم  ويبدأ  ،  بعض  على   بعضها

 القصوى  اإلجهادات  قيمة  من  أكبر  المتراكمة  اإلجهادات  قيم  تصبح  وعندما  المتحركة،  الصفائح
 إلى   يؤدي  ما  الصخور،  لطبقات   فجائية  وتحركات  كسور  تحصل  الصخور  تتحملها  أن  يمكن  التي

  في   زلزالية  موجات  شكل  على  الطاقة  هذه  تنتقل  حيث  المتراكمة،   الطاقة  من  هائلة  كمية  إطالق
  . االتجاهات جميع

  .الزالزل لحدوث المباشر السبب - مما يلي- ميز  -1

o الداخلية. األرضية التشققات  
o األرض. باطن في الكبيرة والضغوط التقلصات  
o الصخور. بين األفقية أو العمودية اإلزاحة  
o األرض. باطن من المتولدة  الطاقة من الهائلة الكميات  

  .الصلبة األرض على الزالزل تأثير حدد -2

o وصالبتها مرونتها معامل انخفاض بسبب أقوى.  
o وصالبتها مرونتها معامل انخفاض بسبب أقل.  
o وصالبتها مرونتها معامل ارتفاع بسبب أقوى.  
o وصالبتها مرونتها معامل ارتفاع بسبب أقل.  

  تفسر: نشأة التسونامي؟ بم  -3

o األرضية. القشرة صفائح في األفقية االنزالقات  
o والخلجان. الموانئ أمواج  
o بعض. على بعضها عموديا األرضية القشرة صفائح انزالق  
o ساعة. / كم800 إلى تصل التي الرياح سرعة  

  ما الذي تعنيه التسونامي باليابانية؟  -4

o العظيمة. الزالزل  
o الزالزل. لحدوث المصاحبة االهتزازات  
o المتسارعة. الزلزالية  الموجات  
o والخلجان. الموانئ أمواج  

  ؟ الصخور لطبقات الفجائية والتحركات الكسور في السبب إالَم يرجع -5

o الصـفائح حـدود علـى الواقعـة الصـخور طبقـات فـي الداخليـة اإلجهـادات تـراكم 
  المتحركة.
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o تتحملهــا التــي القصــوى اإلجهــادات قيمــة عــن المتراكمــة اإلجهــادات قــيم زيــادة 
  الصخور.

o المتسارعة الزلزالية  الموجات.  
o المتراكمة الطاقة من هائلة كميات إطالق.  

   ؟ الزالزل بسببها تنشأ التي القارات حركةفيَم تتمثل  -6

o لها المتباعدة أو  المتقاربة  الحركة.  
o للقارات  الفجائية  الحركة.  
o المتوازية  الحركات.  
o المتسارعة  الحركات.  

  العنوان األنسب للموضوع السابق. - مما يلي- ميز  -7

o القارات وتقارب تباعد.  
o والمحيطات البحار أمواج سبب.  
o وآثارها. الزالزل نشأة كيفية  
o والموجات. التسونامي ظواهر تفسير 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  اقرأ ثم أجب:- 11

الخاص  النوع   من  بهجة  أنفسنا  على   يضفي  فتعددها  الوجوه،  متعدد  تأثير  عالمنا  في  لأللوان .
  في   بها  ونستعين  ومالبسنا،  وشرابنا  طعامنا  نزين  هابف  حياتنا،  في  عملية  أشياء  في  ونستخدمها

 إننا  بل   التعليمية،  أغراضنا  في   كثيرا  ونستعملها  وطرقنا.  وقرانا  مدننا  في   سيرنا  حركة  تيسير
  للنماء،   ارمزً   والخضرة  للصفاء،  رمزا  األبيض  فنجعل   مجردة،  ذهنية   مفاهيم  إلى  األلوان  نحول 

إذن  فال  للحزن،  رمزاً   والسواد  قدرته،   عجائب  من  األلوان  جعل  بأن  علينا  هللا   امتن  أن   غرابة 
  ﴿َوِمَن اْلِجَباِل ُجَدٌد ِبيٌض َوُحْمٌر ُمْختَِلٌف أَْلَوانَُها َوَغَراِبيُب ُسوٌد﴾. فقال:   خلقه، وآيات
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يزالون  ما  العلماء  فإن  الطبيعة،   في  انتشارها  وسعة  حياتنا،  في  لأللوان  استخدامنا  كثرة  ومع 

 وجدوا  أنهم  غير  باللون.  اإلحساس  من  وأدمغتنا  أعيننا  بها  تمكننا  التي  الكيفية  عن  الكثير  يجهلون
 لسلوك   متعددة  أوجه   من  مماثال  سلوكا  للضوء  أن  وذلك  والضوء،   األلوان  بين  وطيدة  عالقة

  نقطة   أية  بين  البعد  هو   الموجي  والطول  الموجية.  األطوال  من  مدى  الضوئية  وللموجات  الموجات.
 األطوال  ذات  الضوئية  الموجات  لنا  وتبدو   تليها.  التي  الموجة  في  لها  المناظرة  والنقطة   موجة  في

  .مختلفة بألوان المختلفة الموجية

الزجاج   من  قطعة  خالل   من   يمر  الشمس   ضوء  من  اشعاعً   جعلنا  بأن  بسيطة  بتجربة   قمنا  ولو 
 من   مجموعة  إلى  تتحلل  الزجاجة  بهذه  المارة  األشعة  فإن  بالمنشور،  تعرف  خاصة،  بطريقة  مشكلة

 وهذا   المرئي.  الطيف  هذه  األلوان  مجموعة  وتسمى  قزح.  قوس  ألوان  كل  على  تحتوي  األلوان،
  اإلنسان.  عين تراه  ال المرئي الطيف طرفي  خارج يقع  ما أن يعني

 ويمثل   أحمر،   اآلخر   طرفه  عند  ويراه  بنفسجيا،  الطيف   طرفي  أحد   عند  الضوء  اإلنسان  يرى  
 الضوء   لون  األحمر  الطرف  ويمثل   اإلنسان،  هاير  أن  يمكن   موجي   طول  أقصر  البنفسجي  الطرف

 فإن   الطيف،  خالل  البنفسجي،  الطرف  عن  اإلنسان  بصر  ابتعد  وكلما  الطويل.  الموجي  الطول  ذي
  ثم   ابرتقالي   ثم  أصفر  ثم  أخضر  ثم   أزرق  بالتدريج  الضوء   فيبدو   يزداد،  للضوء   الموجي  الطول
 الطيف.   من  له  المجاورة  األلوان  مع  لون  كل  يتداخل  بالتدريج  آلخر  لون  من   االنتقال  وعند  أحمر.
  واألشعة   البنفسجية،  فوق  األشعة   المرئي،   الطيف  خارج  أي  البنفسجي؛   الطرف  بعد   وتوجد 

 األحمر   الطرف  بعد  الراديوية  والموجات  الحمراء  دون  األشعة  وتوجد  جاما.  وأشعة  السينية،
  المرئي.  الطيف وخارج

  :وحسيا نفسيا اإلنسان على األلوان تأثير أشكال -1

o كثيرة.  
o قوية.  
o خطرة.  
o خاصة. 

 الخرائط  على  معينة  بألوان  األرض  تضاريس  تحديد  أن  القطعة  من  نستنتج  أن  يمكن -2
 ألغراض: األلوان استخدام ضمن يدخل

o فنية. 

o تعليمية. 

o طباعية. 

o اقتصادية.  
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 إدراك بهـا نسـتطيع التي الهيئة يخص  فيما  العلماء  ما القدر المعرفي الذي توصل له -3
 اللون؟ 

o .يعرفون عنها كل شيء 

o يجهلون مما أكثر عنها يعرفون. 

o يسيرال نزرال عنها يعرفون. 

o الضوء عن يسيرا قدرا يعرفون. 

 ببعضـها  مزجـت  إذا  الطيـف  ألـوان  أن  علـى  الثالثة  الفقرة  في  المذكورة  التجربة  تدل -4
  :اللون نتجتُ 

o األبيض.  
o البنفسجي.  
o األسود.  
o األحمر.  

فـي الفقـرة األولـى بمـا   »....  للصـفاء  رمزا  األبيض  فنجعل«ما عالقة قول الكاتب   -5
  قبله؟ 

o تعليل.  
o توضيح.  
o نتيجة.  
o تفصيل.  

  األنسب للقطعة السابقة. عنوانال - مما يلي- حدد  -6

o وتصنيعها األلوان  خلط طرق.  
o الكون في األلوان وظائف.  
o وأهميتها طبيعتها: األلوان.  
o والحيوان لإلنسان األلوان فوائد.  

 كأنـه يظهـر النـاتج الطـالء فـإن  أصـفر  بخضـاب  أزرق  خضاب  خلط  عند  بم تفسر: -7
  ؟ أخضر

o الطويل الموجي الطول ذي الضوء معظم يعكس األزرق  الخضاب. 

o الطويل الموجي الطول ذي الضوء معظم يعكس األصفر  الخضاب. 

o يمتص ال القصير الموجي الطول ذي الضوء معظم. 

o يعكس المتوسط الموجي الطول ذي الضوء معظم. 

  



ية مع أ/ سالم               وي                                 ف األول الثان الص                  اللغة العر

168 

  
  
  
  
  
  
  

  اقرأ ثم أجب: أنت سيد قرارك:- 12

 َْجنِ   َهذَا  ِمنْ   تَْخُرجَ   أَنْ   تَْستَِطيعُ   ِمْنكَ   َفِبَكِلَمةٍ ..    قََراِركَ   َسّيِدُ   أَْنت  َعْبًدا  فِيهِ   أَْصبَْحتَ   الَِّذي  اللَِّعينِ   الّسِ

يَجاَرةِ،  َوَضْغِطكَ   َوقَْلبِكَ   َصْدِركَ   فِي  تَْفعَلَُها  الَّتِي  َواْلَمَصائِبِ   الَكَواِرثِ   ِلُكلِّ   ِخْصًبا  َوَحْقًال   ِللّسِ
  . َوأَْعَصابِكَ  َوَمفَاِصِلكَ 

ِنينَ   أَْعِرفُ   َوأََنا ونَ   ُمعَاِنِدينَ   ُمَدّخِ نُونَ   َوُهنَاكَ   السَّّيِئَِة،  اْلعَاَدةِ   َهِذهِ   َعلَى  يُِصرُّ   يَأِْتيَ   أَنْ   َيتََمنَّْونَ   ُمَدّخِ

يَجاَرةِ،  ِمنَ   التََّخلُّصَ   فِيهِ   يَْستَِطيعُونَ   الَِّذي  اْليَْومُ  عُُهمْ َويُشَ   يَُساِعُدُهْم،  َمنْ   إِلَى  َحاَجةٍ   فِي  َولَِكنَُّهمْ   الّسِ  ّجِ
ُنونَ   َهُؤَالءِ .  أََملَُهمْ   بَِها  يَُحقِّقُونَ   الَّتِي  اْلَوِسيلَةِ   َهِذهِ   َعلَى  َويَُدلُُّهمْ   َعنِ   اِالْمِتَناعَ   أَنَّ   َيْعتَِقُدونَ   اْلُمَدّخِ

  ِبتَْحِقيِقِه،  ُهمْ   َيْحلُُمونَ   َما  َيْفعَلُوا  أَنْ   اْستََطاُعوا  اْآلَالفِ   ِمئَاتِ   إِنَّ :  لَُهمْ   َنقُولُ   َولَِكنََّنا   ُمْستَِحيٌل،  التَّْدِخينِ 
  . ُمْستَِحيًال   َلْيسَ  َولَِكنَّهُ   َصْعًبا،  يَُكونُ   قَدْ  التَّْدِخينِ  َعنِ  اِالْمِتَناعَ  أَنَّ  يَْعنِي َما  َوُهوَ 

عُوَبةُ   .التَّْنِفيذِ  َعلَى تُِصرَّ  َوأَنْ  تَْنِفيذَهُ، تَْبَدأَ  َوأَنْ   اْلقََراَر، تَتَِّخذَ  أَنْ  فِي األُولَى الصُّ

عُوَبةُ   الَ   التَّْدِخينِ   َعنِ   ِلِالْمِتَناعِ   األُولَى   اْألَيَّامِ   َهِذهِ   فِي  ِبَها  تَْشعُرُ   َمتَاِعبَ   أَيَّ   أَنَّ   تَْعِرفَ   أَنْ   الثَّاِنَيةُ   َوالصُّ
يَّةِ  اْلَمَكاِسبِ  ِبَحْجمِ  تُقَاسُ  ّحِ يَّةِ   الّصِ ْبرَ  اْستََطْعتَ  إِذَا تَُحقِّقَُها الَّتِي َوالنَّْفِسيَّةِ  َواْلَماّدِ   . َوالتَّْصِميمَ  الصَّ

 َيَجاَرةَ   تَْكَرهَ   أَنْ   إِلَى  َحاَجةٍ   فِي   َوأَْنت  الّنِيكُوِتيِن،  آثَارِ   ِمنْ   تَْغِسْلَها  لَمْ   إِذَا  أََصابِِعكَ   إِلَى  تَْنظُرَ   ِبأَنْ   الّسِ

  فِي  ِلَشابٍّ   يُْمِكنُ   َهلْ :  نَْفَسكَ   َوتَْسأَلَ   فَقَطْ   ِمْترٍ   ِمائَةَ   تَْجِريَ   أَنْ   تَُحاِولَ   َوأَنْ   ِرئَتَْيَك،  َمْنَظرَ   رَ تَتََصوَّ   َوأَنْ 
نُوَن،  َوَكاُنوا   َعَرْفتَُهمْ   الَِّذينَ   ُكلِّ   َشِريطَ   تَْستَِعيدَ   َوأَنْ !  ذَِلَك؟  َيْستَِطيعَ   أالَّ   ِسنِّكَ   ِمْثلِ   َرأَْيتَُهمْ   َوَكْيفَ   يَُدّخِ
ةِ   فِي  ذَِلكَ   بَْعدَ    أَْجلِ   ِمنْ   َيُكنْ   لَمْ   َوإِذَا  أَْوَالِدَك،  أَْجلِ   ِمنْ   فَْليَُكنْ   أَْجِلَك،  ِمنْ   يَُكنْ   لَمْ   فَإِذَا  اْلَمَرِض،  أَِسرَّ

تِكَ  يَجاَرةِ   َعنِ   َواْمتَِنعْ   َمعََنا  اْبَدأْ   أَْمَواِلَك،  أَْجلِ   فَِمنْ   ِصحَّ  َجِديَدةً   ِميَالدٍ   َشَهاَدةَ   اْكتُبْ   َغٍد،  بَْعدِ   ِمنْ   الّسِ
ةُ : «ُعْنَوانَُها َجِديَدةٍ  ِلَحَياةٍ  حَّ  .»َواْلَجَمالُ  َوالنََّظافَةُ  الّصِ

 َفَلَنْ   َظْهَرَك،  َوأَْعَطْيتََنا  بَِدْعَوِتنَا،  تَْكتَِرثْ   لَمْ   إِذَا  َشْيءٍ   أَيَّ   تَْكِسبَ   َولَنْ   قََراِرَك،  َسّيِدُ   َوْحَدكَ   أَْنت 

ا. َستَْخَسرُ  الَِّذي أَْنتَ   َولَِكنَّكَ  َشْيئًا، َنْحنُ   نَْخَسرَ   . اْلَكِثيرَ  تَْكِسبُ  فََسْوفَ  َمعََنا  ِجئْتَ  إِذَا أَمَّ

ن  على  تعود  التي  المكاسب  أنواع  الكاتب  عدَّدَ  -1 ع  مـَ  مـن  هدفـه  فمـا  التـدخين،  عـن  يُقلـِ
  ذلك؟ 
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o التدخين عن اإلقالع في الفوري الشروع عدم من التحذير.  
o السيئة العادة هذه ترك على والحث التشجيع.  
o السيئة العادة هذه في االستمرار خطورة إلى التنبيه.  
o ر التي وتلك التدخين عن تُدافِع التي اآلراء بين التقريب   .منه تُحذِّ

 مـن  الـتخلُّص  يريـدون  الـذين  المـدخنون  إليه  يحتاج  الذي  ما  الكاتب،  نظر  وجهة  من -2
  التدخين؟ 

o بإرادتهم التدخين من يتخلَّصوا حتى وشأنهم تركهم.  
o التدخين عن اإلقالع على ومساعدتهم تشجيعهم.  
o التدخين آثار من للتخلُّص الطبية بالوسائل عالجهم.  
o التدخين من التخلُّص على وإجبارهم عليهم الضغط.  

هَ   ثـم  المـدخنين،  مـن  نوَعْينِ   مقاله  في  الكاتب  عَرضَ  -3  فمـا  أحـدهما،  إلـى  النصـح  وجـَّ
هَ  الذي النوع   اختاره؟  ولماذا النصح؟  إليه وجَّ

o ذ  له  النصح  بتقديم  األَْولَى  ألنه  التدخين،  على  ويُِصرُّ   يعاند  الذي  النوع ده واألَخـْ  بِيـَ
  .الحل إلى

o اإلرادة ولديه وعالجه توجيهه يَْسُهل ألنه التدخين، عن  اإلقالع  يتمنَّى  الذي  النوع 
  .للحل

o المـدخنين مـن  العُْظَمى  األَْغلَبيَّة  يُمثِّل  ألنه  التدخين،  على  ويُِصرُّ   يعاند  الذي  النوع 
  .إقناعه ويَْسُهل

o ل ألنـه التـدخين،  عـن  اإلقـالع  يتمنَّى  الذي  النوع ة يُمثـِّ ُهل أَقَلِّيـَّ  بـرأي إقنـاعهم يَسـْ
  .مخالف

  :السابق للمقال الرئيسة  الفكرة -4
o التدخين عن اإلقالع دون تحول التي الصعوبات.  
o المدخنين أنواع بين  المقارنة.  
o حوله ومن المدخن على التدخين أضرار.  
o التدخين عن لإلقالع الدعوة.  

  هي؟  فما مباشرة، غير داللةٌ  في الفقرة األولى ِمْنَك» فَبَِكِلَمةٍ « الكاتب قول في -5
o صاحبه مسئولية وأنه القرار صعوبة.  
o المجتمع فيها يشارك كبيرة مسئولية  القرار.  
o وقت أّيِ  في القرار عن العدول إمكانية.  
o صاحبه مسئولية وأنه القرار سهولة.  

  ذلك؟  على الدليل فما مستحيًال، ليس لكنه صعب، التدخين عن اإلقالع -6
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o ون معاندون مدخنون هناك   .تركه يريدون وال التدخين على يُِصرُّ
o يستطيعون ال ولكنهم التدخين عن باإلقالع يحلمون مدخنون هناك.  
o المجتمع مسئولية التدخين عن اإلقالع في الراغبين المدخنين تشجيع.  
o التدخين عن اإلقالع حلم يُحقِّقوا أن استطاعوا اآلالف مئات.  

لَّ   صـعوبتين  الكاتب  عرض -7  الحـل  ومـا  الثانيـة؟   الصـعوبة  فمـا  لهمـا،  الُمقتـَرحَ   والحـَ
  لها؟   الُمقتَرح

o التوعية حمالت زيادة التدخين، عن اإلقالع قرار عن المدخن مسئولية.  
o المجتمع في الصحية الثقافة نشر القرار، اتخاذ في للمدخن المجتمع مساعدة.  
o بر التدخين، عن اإلقالع بداية في المتاعب   .المكاسب لتحقيق والتَّْصِميم الصَّ
o تنفيذه على والتصميم اإلصرار التدخين، عن اإلقالع قرار اتخاذ صعوبة. 

  
  
  
  
  
  
  
 

 اقرأ ثم أجب: - 13
وال  بإذنه،   إال  األم   تخرج  ال  أموره،  زمام  مالك  وحده   فاألب   األبوية،  بالسلطة  محكوًما  بيتنا  كان 

 منها  يصرف  يده  في  كلها  األسرة  ومالية  ضربه،  من   خًوفا  الغروب   بعد   البيت   عن  األوالد   يغيب
 قوًيا   شعوًرا  يشعر  نأكل،  ال  وما  نأكل  فيما  حتى  يتحكم   الذي  وهو  يشاء،  كما  يشاء  ما  يوم   كل

 ذلك  في  سواء  مدارسهم،  في  تعليمهم  على  ويشرف  بنفسه  يعلمهم  فهو   أوالده،  تعليم  نحو   بواجبه
  ويتكئ  بمرضه،   يأبه   فال  مريًضا  يكون  لقد  حتى  له،  حد  ال  تعًبا  نفسه  ذلك  في   ويتعب   وبناته،   أبناؤه
 فال  معنا  اللطيف  وحديثه  علينا  والبهجة  السرور  وإدخال  إيناسنا  أما.  درسه  علينا  ليلقي  نفسه  على

 هذه   وتتجلى   قسوته؛  ويظهر   رحمته  يخفي   ولكنه   يرحمنا.  عليه  واجب   أنه  يرى  وال .  إليه  يلتفت
 في  عزلة  شبه  في  يعيش  منا،  ألحد  عرضت  إذا  الغيبة  وفي  أحدنا،  يصيب  المرض  في  الرحمة

 فمع  ولعبنا  وفكاهتنا  أحاديثنا  أما.  ليقرئنا  إال  يلقانا  وقلما  وحده،  ويتعبد  وحده  يأكل  العالي،  دوره
  .أمنا

حين   من  تزورنا  نورا،  وجهها  يضيء  التدين؛  شديدة  القلب  طيبة  -  أمنا  أم  هي  -  جدة  لنا  كان  وقد  
  الريفية   -  الشعبية  القصص  من  تعرف  وكانت  حديثها،  وحسن  بلقائها  فنفرح  عندنا  وتبيت   آلخر،
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 كذلك   نزال  وال   حكاياتها  ونسمع   حولها  فنتحلق  يفرغ،   ال   الذي  الكثير  الشيء  -  والحضرية  منها
 الشعبية   األمثال  القصص  هذه  وتتخلل  أحياًنا،  مرعبة  أحياًنا  مفرحة  قصص  وهي  النوم،  يغلبنا  حتى

 ليلة   ألف  في  لنا  يقرأ  الكبير  أخي  كان  وأحياًنا.  القصة  مغزى  فيها  يتركز  التي  والجمل  اللطيفة
 وأحياًنا   يتخطاها،  أن  وحاول  واضطرب  وخجل  فيها  تلعثم  متهتكة  ماجنة  جمل   إلى  أتى  فإذا  وليلة،
 الموقف  هذا  من  أخي  فيهرب  وجدتي  أمي  وتخجل  حضر،  َمنْ   بعض  فيضحك  فيقرؤها  لسانه  يزل

 ضحك   فيه  ليس  متحفًظا  فيه،   هزل  ال  جًدا  -  الجملة  على  -  بيتنا  كان  ولكن،  القراءة  وتقف  المربك،
  .وشدته  وعزلته  أبي جدِّ   من وذلك  كثير، مرح  وال كثير

في   يجري  ماء  فال  أمثالنا،  الوسطى   الطبقة   بيوت  والسيما  البيوت،  غزت  قد  المدنية  تكن   ولم 
  وتغسل  القلل  منه  تمأل  البيت  زير  في  ماءها  ويقذف  ظهره  على  القربة  يحمل  سقَّاء  وإنما  البيوت

 البيت  في  يكون   أال  الحال  هذه  مثل   في   وطبيعي.  قربة  أحضر  قربة  فرغت  وكلما  المواعين   منه
 إلى   حينا  فارقت  حتى  بالكهرباء  أستضئ  ولم  بالبترول،  تضاء  بالمصابيح  نستضيء  فكنا  كهرباء

 ولكن   خادمة  وال  خادم  فال  أمي،  بها  تقوم  البيت  أعمال   وكل  .األرستقراطية  إلى  أقرب  آخر  حي
  . الداخل في بناتها  وكبرى الخارج،  من يقضون فيما أبناؤها ذلك على يعينها

،سلطة  محلها  وتحل  تنهار،  اآلباء  سلطة  رأيت  حتى  عشت  لقد  الزمان،  فعل  ما  أكثر  فما  وبعد 
 فال   عادل  وال  منظم  غير  برلمان  ولكنه  صغيًرا،  ابرلمانً   البيت  وأصبح  والبنات  واألبناء  األمهات

 وأحياًنا   األم،  تستبد   افأحياًن   االستبداد،  فيه  يتبادل   ولكن  األغلبية،  فيه  تتحكم   وال  األصوات   فيه   تؤخذ
 بها   فتالعبت  واحد  صراف  يد  في  البيت  ميزانية  وكانت  األب،  يستبد  وقلما  االبن  أو   البنت  تستبد
 ويوازن   بينها،  يعدل  واحًدا  رأًيا  تجد  ولم  وتنوعت،   فرد  لكل   الحياة  مطالب  وكثرت   صرافين،  أيدي
 .وطمأنينته   وهدوءه  البيت  سعادة  ضحيتها  وكانت  وتخاصمت،  وتحاربت  فتصادمت  قيمتها،  بين

 للتبريد،  وأدوات  للتسخين  وأدوات   وتليفون،   وراديو  كهربائي   فنور   البيت  المادية  المدنية   وغزت
 أمي  وكانت  المرأة  وسفرت  بزيادتها؟  البيت  سعادة  زادت  هل  ولكن.  األثاث  من  وألوان  وأشكال

بات  وأخواتي  أمور  من  وهذا  -  حجاب  وراء  من  إال  الناس  يراهن  وال  الناس  يرين  ال   -  محجَّ
 اليوم  عليه  نحن  وما  زمنه  أهل  عليه  كان  ما  ورأى  سمخراط  من   جدي  بعث  ولو   الخطير،  االنقالب

 . جنونه لجن

ع كثرة تدلُّ  عالمَ  -1   شخصيتها؟  على ألحفادها الجدة ترويها التي القصص وتنوُّ
o ثقافتها سعة.  
o بالماضي  ارتباطها.  
o المجتمعية خبراتها.  
o وإيمانها تديُّنها شدَّة.  

  األب؟  شخصية في تناقًضا تمثِّل التي  الجملة ما -2
o وحده ويتعبَّد وحده يأكل.  
o العالي دوره في عزلة شبه في يعيش.  
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o إليه يلفت ال معنا اللطيف حديثه.  
o ،قسوته ويُظِهر رحمته، يُخِفي ولكنَّه يرحمنا.  

  األبوية»؟  بالسلطة محكوًما بيتُنا كان« في »األبوية السلطة« بـ المقصود ما -3
o وتحاوراته مشاوراته.  
o وواجباته مسئولياته.  
o وسيطرته تحكُّمه .  
o وخبراته  معارفه.  

  .والده شخصية تصوير في الخارجي السرد استخدام من الكاتب غرض استنتج -4
o مواقفها ويفسر وأبعادها، األب شخصية جوانب بالتدريج القارئ ليكتشف.  
o مواقفها ويتوقع دوافعها، ويفهم عليها ليتعرف للقارئ الشخصية تقديم في ليسرع.  
o الشخصـيات  حـوار  في  تأتي  التي  بالجمل  وتصعيدها  األحداث  تنمية  يستطيع  حتى 

  .بعضها مع
o كشـف  من  عليه  تحتوي  لما  وصدقا  حرارة  وأحداثها  القصة  شخصيات  يكسب  كي 

  .الشخصية لجوهر
قـول الكاتـب فـي   فـي  بمعناهـا  يَصـِرُف»«  كلمـة  على  اشتملت  اآلتية  الجمل  من  أيٌّ  -5

  يشاُء»؟  كما يشاءُ  ما يومٍ  كلَّ  منها يَصِرفُ « الفقرة األولى
o  ُالسيئة األفعال عن صاحبه الَحسن الُخلق يَصِرف.  
o  ُالنافعة القراءة في وقته الُمثقَّف يَصِرف.  
o  ُاله العمل صاحب يَصِرف   .العمل وقت انتهاء بعد  ُعمَّ
o  ُالخيرية األعمال في مدَّخراته من الطالب يَصِرف.  

دُّ   ال  اآلتيـة  الخيـارات  مـن  أيٌّ   النّصِ   من  انطالقًا -6  الشخصـية  مظـاهر  مـن  مظهـًرا  يُعـَ
  االستبدادية؟ 

o  ُأوالِده تعليمِ  نحو بواجبه قويا شعوًرا يشعر.  
o  ُنأكلُ  ال وما نأكلُ  فيما يَتحكَّم.  
o  ُيدهِ  في ُكلُّها األسرةِ  َماليَّة.  
o  ُيشاءُ  كما يشاءُ  ما يَصِرف. 
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  اقرأ ثم أجب:- 14

 ُْنَسانِ   أَْنَزلَتْ   َكِريَهةٌ   َحَضاِريَّةٌ   آفَةٌ   التَّْدِخين اِبَحةَ،   اْلعَالَمِ   ِتَجاَرةَ   َوأَْصَبحَ   َواْألَْمَراَض،  اْلِعلَلَ   ِباْإلِ  الرَّ
ْنَسانِ   َوتَْدِميرِ   اْلَحيَاةِ   إِتَْالفِ   َعلَى  قَائِمٌ   ِرْبحٌ   َولَِكنَّهُ  ْنَسانَ   أَنَّ   َواْلغَِريبُ .  َوقَْلًبا  َوَعْقًال   َجَسًدا  اْإلِ   يُْقبِلُ   اْإلِ
 فِي   يُِلحُّ   يَْجعَلُهُ   َغِريبٍ   تَفَاُعلٍ   ِمنْ   ِكيَاِنهِ   فِي   تُْحِدثُهُ   ِلَما  َوَشْوقٍ   ِبلَْهفَةٍ   اْلفَتَّاَكةِ   السُُّمومِ   َهِذهِ   ِشَراءِ   َعلَى

  .َعلَيهِ  تَْقِضيَ  أَنْ  إِلَى َطَلِبَها

 َإِْدَخالِ   َعلَى  تَْعَملُ   الَّتِي  ِهيَ   اْلعَاَدةِ   َهِذهِ   تَأِْثيرِ   تَْحتَ   اْلَواقِِعينَ   اْألَْصِدقَاءِ   إِْغَراَءاتِ   أَنَّ   َشكَّ   َوال 
اِئفِ   َعالَِمَها  إِلَى  اْلبَُسَطاءِ  . النَّْفِس   ِشقِّ   َبْعدَ   إِالَّ   ِمْنَها  التََّخلُِّص   ِمنَ   ِمْنُهمْ   أَيٌّ   َيتََمكَّنُ   الَ   إِذْ   اْلَخاِدعِ؛  الزَّ

ْنَسانَ   َوَكأَنَّ   الشََّداِئدِ   فِي  إِلَْيَها  يَْهُربُ   اْلَكِثيَرةِ   هُُموِمهِ   ِمنْ   َمَالذًا  السُُّمومِ   َهِذهِ   فِي  َيِجدُ   أَنَّهُ   َيظُنُّ   اْإلِ
ْمَضاءِ   ِمنَ   َيْستَِجيرُ   َكَمنْ   ُهوَ   التَّْبغِ   ُسمِّ   إِلَى  َيْهُربُ   َمنْ   أَنَّ   يَْدِري  الَ   َوُهوَ   َواْألََزَماِت،  ِألَنَّهُ   ِبالنَّاِر؛   الرَّ

 َوُمتََراِبَطةٍ   ُمعَقََّدةٍ   أَْسبَابٍ   ِعدَّةُ   فَُهنَاكَ   َعاِفَيِتِه؛  ِمنْ   اْلَباِقَيةِ   اْلبَِقيَّةِ   َعلَى  َويَْقِضي  قَُواهُ   يَْستَْنِزفُ   بِذَِلكَ 
 ِمنْ   َهُؤَالءِ   َكانَ   َسَواءٌ   بِاْلِكَبارِ   اْألَْطفَالُ   َيتَأَثَّرُ   فَقَدْ   الطُّفُولَِة؛  ِسنِّ   ِمنْ   تَْبَدأُ   الَّتِي  اْلعَاَدةِ   َهِذهِ   اْنِتَشارَ   تَُسبِّبُ 

ِسينَ   أَوْ  َمْعُروفِينَ  أَْبَطاالً  أَوْ  ِسيِنَمائِيِّيَن، ُمَمِثِّلينَ  َكانُوا  أَوْ  َعائِلَتِِهْم، ْفَرادِ أَ    . َغْيَرهُمْ  أَوْ   ُمَدِرّ

 َْعَالنَاتِ   فَإِنَّ   َكذَِلك  َهِذهِ   ُوِجَدتْ   َوَسَواءٌ   ِبالتَّْدِخيِن،  الشََّبابِ   إِْغَراءِ   فِي   َرِئيِسيا  َدْوًرا  التَّْبغِ   ِإلِ
ْعَالَناتُ  ْعَالنَاتِ   َهِذهِ   فَإِنَّ   َسِريعَةٌ،   ِسَباقٍ   َسيَّاَرةُ   َحَملَتَْها  أَوْ   أَِنيقٍَة،  َمَجلَّةٍ   فِي   اْإلِ  ِرَسالَةً   تُْعِطي  اْإلِ

ةً   َواِضَحةً  غَاِر،  ِللشَّبَابِ   َوُمْستَِمرَّ   النُّْضجِ،   َعلَى  َدَاللَةٌ   َوأَنَّهُ   َوُمِثيٌر،  َجذَّابٌ   أَْمرٌ   التَّْدِخينَ   أَنَّ   َوِهيَ   َوالِصّ
ْنَسانِ  يَْحُسنُ  ُسلُوكٌ  َوأَنَّهُ   بَلْ   أَنْ  َوالِصّغَارِ  ِللشَّبَابِ  تُِريدُ  الَ  أَنََّها التَّْبغِ  ِصَناَعةُ  تَدَِّعي َوقَدْ   َيْسلَُكهُ، أَنْ  ِلْإلِ

نُوا، ةٍ   تَُطاِلعَُنا  ْفَسَهاَن  التَّْبغِ   ِصَناَعةِ   َوثَائِقَ   أَنَّ   َغْيرَ   يَُدّخِ  َهِذهِ   تُْظِهرُ   إذْ   اِالْخِتَالِف؛  ُكلَّ   ُمْختَِلفَةٍ   بِِقصَّ
ِنيَن،  ِبِصغَارِ   اْلقَِديمِ   ُمْنذُ   تَْهتَمُّ   التَّْبغِ   ِصَناَعةَ   أَنَّ   اْلَوثَائِقُ   اْجِتذَابِ   إِلَى  ِلَبقَائَِها  تَْحتَاجُ   إِنََّها  بَلْ   اْلُمَدّخِ
ِنينَ    َيُكونُ   َما  َوَغاِلًبا  التَّْبُغ،   يَُسِبّبَُها  الَّتِي   اْألَْمَراضُ   تَْقتُلُُهمُ   الَِّذينَ   أُولَئِكَ   ِبِهمْ   تُعَّوِضُ   َعاٍم،   ُكلَّ   ُجُددٍ   ُمَدّخِ
نُونَ  َهُؤَالءِ    .اْلُمَراِهِقينَ  ِمنَ  اْلُجُددُ  اْلُمَدّخِ

ّبِيَّةِ   اْلِمَهنِ   فِي  اْلعَاِمِلينَ   َوِمنَ   اْلُمعَِلِّمينَ   ِمنَ   ِجدا  َعاِلَيةً   ِنْسبَةً   َنِجدُ   اْلبُْلَدانِ   ِمنَ   َكِثيرٍ   َوفِي نُوَن،  الّطِ   يَُدّخِ
نُوا،  أَنْ   لَُهمْ   نُِريدُ   الَ   إِنََّنا  ِلْألَْطفَالِ   َنقُولُ   ُكنَّا  َوإِذَا  إِذَا   َمْعنًى  ِبَال   تُْصِبحُ   َما  ُسْرَعانَ   َنَصاِئَحنَا  فَإِنَّ   يَُدّخِ

 َما  ُكلَّ   َنْبذُلَ   أَنْ   َعلَْيَنا  فَإِنَّ   الشَّبَابِ   َبْينَ   التَّْدِخينِ   َخْفِض   َعلَى  َنْحِرصُ   ُكنَّا  َوإِذَا  تَُكِذّبَُها،  أَْفعَالَُنا  َكانَتْ 
قَْالعِ  َعلَى اْلِكَبارِ  ِلُمَساَعَدةِ  ُوْسِعَنا فِي   . التَّْدِخينِ  َعنِ  اْإلِ

 َبِ   َواْلُمَراِهِقينَ   الشَّبَابِ   ُصفُوفِ   فِي  ِسيََّما  الَ   التَّْدِخينِ   َعاَدةِ   َخَطرُ   اْزَدادَ   أَنِ   َوَبْعد   اْلَمَداِرِس   َوُطالَّ
ِة،  َعلَى  َخَطِرهِ   َواْستِْفَحالِ   َواْلَجاِمعَاتِ  حَّ  َعنْ   ُمْستًَوى  ُكلِّ   َعلَى  ُمَحاَربَتِهِ   ُوُجوبُ   َواِضًحا  بَاتَ   الِصّ

يَِّة،   التَّْوِعَيةِ   َطِريقِ  ّحِ ةِ   َجْعلِ   ِمنْ   َواْلَحذَرِ   الّصِ حَّ ةُ   ِلْلُمقَاَمَرةِ،  َوأََداةً   ِللشََّهَواتِ   َمِطيَّةً   الِصّ حَّ   ِهيَ   فَالِصّ
ِصيدُ    َعلَى  َيْسَهرَ   أَنْ   بُدَّ   الَ   اْلعَاقِلَ   َوإِنَّ   َوبُِمْنَجَزاتَِها،  ِبنَْفِسَها  تَْفتَِخرَ   أَنْ   لََها  َيِحقُّ   َدْولَةٍ   ِلُكلِّ   اْلَحِقيِقيُّ   الرَّ
ةِ   الَْخَطأِ   َسبِيلَ   َيتَِّبعُ   َمنْ   َولَْيسَ   نَْفِسِه،  إِْصَالحِ    ُهوَ   َواْلَجاِهلُ   اِالِتَّجاِه،  َهذَا  فِي  تَِسيرُ   اْألَْكثَِريَّةَ   أَنَّ   ِبُحجَّ
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ائِبَ   التَّْفِكيرَ   يَْمِلكُ   الَ   َمنْ  تُهُ،  نَْفسُهُ   َعلَْيهِ   فَتَُهونُ   اْألُُموِر؛  َعلَى  ِلْلُحْكمِ   الصَّ  ِلنَْفِسهِ   يُِبيحُ   فََمنْ   َوِصحَّ
دِ   َرِخيَصةٍ   َوِسيلَةٍ   ِبكُلِّ   ِإْتَالفََها َماتِ   فَقَدَ   إِْنَسانٌ   ُهوَ   َمْزُعوَمةً   لَذَّةً   فِيَها  أَنَّ   ِلُمَجرَّ ْنَساِنيَّةِ   ُمقَّوِ  إِنَّهُ   ...  اْإلِ
ثَاءَ  َيْستَِحقُّ  إْنَسانٌ    .الّرِ

  هي؟ فما مباشرة، غير داللة النَّْفس» ِشقِّ  بعد« في الفقرة الثانية الكاتب قول في -1
o التدخين عن اإلقالع لعملية الباهظة التكاليف.  
o التدخين عن  اإلقالع صعوبة.  
o ن أنفاس انقطاع   .رئتيه حال وسوء المدّخِ
o ن منها يُعاني التي  الصحية المشاكل   .المدّخِ

  هما؟ فما التدخين، عادة تأثير تحت للوقوع رئيسيين سببين الكاتب ذكر -2
o وترابطها التدخين أسباب تعدُّد التدخين، عادة من  التخلُّص  سهولة.  
o اإلنسان قوى استنزاف  الهموم، من مالذًا للتدخين البعض لجوء.  
o نين من بالكبار األطفال تأثُّر األصدقاء،  إغراءات   .المدّخِ
o الزائف التدخين عالَم البسطاء  دخول الطفولة، ِسنِّ  في التدخين بداية.  
  :الشاعر يقول

 ُ أ ــَ ئُ  َويَنشــ ــِ انِ  نَاشــ ــَ ا الِفتْيــ ــَّ   ِمنــ
  

ى   ا َعلـــَ انَ  مـــَ َدهُ  كـــَ وَّ وهُ  عـــَ   أَبـــُ
  

  ؟ الثانية الفقرة في ورد ما مع السابق البيت معنى يتَّفق فيمَ  -3

o التدخين عادة اكتساب في حولهم من والقدوات  بالكبار الصغار تأثُّر.  
o ن عندما السلبي التدخين بظاهرة  الصغار صحة تأثُّر   .أمامهم اآلباء يدّخِ
o للتدخين باللجوء منها الهروب محاولة عند والمشكالت الهموم زيادة.  
o التدخين عادة تأثير تحت الكثيرين وقوع في األصدقاء إغراءات أثر.  

  ؟ في الفقرة الرابعة قبله بما ُوْسِعنا» في ما كل نبذل أنْ  علينا  فإنَّ « قوله عالقة ما -4

o تعليل.  
o تفصيل.  
o توضيح.  
o نتيجة.  

 والعـاملين  المعلِّمين  من  كبيرة  نسبة  َكْون  خطورة  ما  ،الرابعة  للفقرة  فْهمك  ضوء  في -5
نون؟  الطبية الِمَهن في   يدّخِ

o عهم الصغار أمام تدخينهم   .أسره في الوقوع ثَمَّ  ومن التدخين؛ تجربة على يشّجِ
o ب بالصحة تمتُّعهم   .الصحة على المحافظة بدافع التدخين عن اإلقالع دعاوى يُكذِّ
o السلبي التدخين طريق عن صحتهم في سلبًا يؤثِّرون الصغار مع تعاملهم عند.  
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o أقــوالهم تُخــالف إذ قيمــة؛ بــال تصــبح التــدخين عــن باالبتعــاد للصــغار نصــائحهم 
  .أفعالهم

  الشباب؟  بين التدخين لخفض الكاتب اقترحها التي الوسيلة ما -6

o التدخين عن اإلقالع على الكبار لُمساَعدة وسعنا في ما كل بَْذل.  
o والصغار للشباب التَّْبغ بيعهم حال التَّْبغ بائعي على غرامات فَْرض.  
o نين الشباب فَْصل   .ويقلِّدوهم بهم يتأثَّروا ال حتى غيرهم عن المدّخِ
o الشباب من التدخين عن للمقلعين التشجيعية والحوافز المكافآت تَْقِديم.  

  لذلك؟  الكاتب ذكره الذي السبب فما األطفال، على كبيًرا خطًرا يمثِّل التدخين -7

o منهم العادات واكتساب حولهم من بالكبار األطفال تأثُّر.  
o نين الصحية  الحالة تأثُّر   .الصغار تربية على وانعكاسها للمدّخِ
o السلبي التدخين ظاهرة في السجائر لدخان األطفال استنشاق.  
o بذلك األطفال وتأثُّر األسرة دخل على للتدخين السلبي االقتصادي التأثير. 

  
 

  اقرأ ثم أجب: يقول د. أحمد خالد توفيق رحمه هللا:- 15

 وألعن   ألعنهم  ألنني  بالتأكيد،  القائمة  ضمن  أنا  أكون   فلن  إسرائيل  مع  العرب   كل  تصالح  لو 
 ينقرض   أن  أوشك  جيل  من   أنا.  ولغتهم  علمهم  ولون  منظرهم  وأكره  عليها،  يمشون  التي  األرض

 بالضبط،   وقتها  سني   في  كانوا  بالقنابل   ماتوا  الذين  البقر   بحر  أطفال  . بحق  إسرائيل  يكره  أن  تعلم
 في عرف جيل  من أنا .الشرقية على الغربية  محافظة الطائرات فضلت لو   أنا أكون أن يمكن  وكان

 من   أنا).  رياض  المنعم   عبد(  استشهاد  يوم   يبكي  أباه  ورأى  قاسم  وكفر  ياسين  دير  قصة  المدرسة
  ينتصب  الشعر  يجعل  العبرية  حروفهم   منظر  زال  وما  إسرائيلي   هو  ما  كل   يكره  أن   تعلم  جيل

  . العنكبوت أقدام بمنظر  يذكرني  ألنه ساعدي على اشمئزاًزا

 

يكفي  بما  احق   اإلسرائيليون  تغير  هل  لكن  علي،  الزمن  عفا  وربما  عصري  عن  متأخر  أنا  ربما 
 يتغيروا  لم  أنهم   تؤكد   -  احرفي   –  ظهر  لها  يعد   لم  التي   الرضيعة  حجو   إيمان  جثة..  متخلفًا؟    لجعلي

  هُ لَ عْ جَ   ةً لَ اوِ حَ مُ   أبيها  جثة  تهز   التي الطفلة  هدى.  .  يتغيروا   لم  أنهم  تؤكد  الدرة  محمد  أبي  صرخات.  .
 التلفاز  شاشة  على  نهاًرا  ليًال   تتناثر  التي  األطفال   جثث ..    يتغيروا  لم  أنهم  تؤكد  ما  بمعجزة  يقُ يفِ 

 يتغيروا   لم  أنهم  تؤكد  أهلها  وبين  أرضنا  على  تلتقُ   التي  المصرية  الطفلة..    يتغيروا  لم  أنهم  تؤكد
. رءوسهم   على   تهوي  التي  الصواريخ   لغة  سوى  يفهمونها  لغة  وال   ،هؤالء   مع  للتعامل  سبيل  ال..  

 لكني   ،معدومة   عدًدا  يفوقهم  لهم  كاره  ادٍ عَ مُ   وسط  في   حياتهم  فرصة  وأن  زائلون   أنهم  يقيًنا  أعرف
  .  حياتي في المشهد هذا  أرى لن ألنني احق  أتألم
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أن  منهم  راحل  آخر  يتذكر  ربما  وعندها  األقل،  على  أخرى  عاًما  ثالثين  إلى  األمر  يحتاج  سوف 
 أنهم   لي  يبدو .  ساخًرا  مفكريهم  أحد  يقول  كما  أوروبا  إلى  العائدة  الطائرة  يركب  أن  قبل  النور  يطفئ
 المذابح   هذه  كل.  الغيظ  من  الدم  ضغط  ارتفاع  طريق  عن  وأناقة  نظافة  أكثر   بطريقة  قتلنا  قرروا

 إنفلونزا   من  وقاية  أعدموه  دجاج  جثث  الشاشة  على   نراه  ما  كأن  يعلق  أحد  وال  الشاشة  على
  في  حقوقنا  نطلب  كالمطلقات  نسعى  وأن  مرة،   كل   المظلومين  نحن  نكون  أن  سئمت .  الطيور
 مرة  ولو  أستمتع  أن وأريد  ، زينب السيدة يكنس الذي المظلوم مشاعر سئمت . األمن مجلس ردهات
 أخرى  بعبارة.  ظلمه  على  الناس  يجرؤ   ال  الذي  مشاعر  –  األقل  على  –  أو   الظالم  بمشاعر  واحدة
  .  إنسانيتي من جزًءا أفقد جعلي في القوم هؤالء نجح

بالسالسل   مربوًطا  وكان  متفحمة،  إسرائيلي  طيار  جثة  صورة  الصحف  نشرت  73  حرب  في 
 ،حًيا  احترق  إنسان  صورة  هذه..    نحوه  7  سام  صواريخ  انطلقت  لو   طائرته  من  القفز  من  لمنعه
  أن   يمكن  ال..    واالنتشاء  التهليل  وسط  دقائق  في  الجريدة  وبيعت  فخر،  في  علقها  الصحف  بائع  لكن
 فلسطينية   امرأة  مشهد  التلفزيون  في  أمس  رأيت..    كذلك  جعلهم  من  مْ لُ تَ لْ فَ ..    المنتشين  هؤالء  تلوم
 كلب..    ذراعها  يمزق  بوليسي  كلب  بينما  مستغيثة  تصرخ   وهي  أختي  أو   أمي  تكون  أن  يمكن  طيبة

  .طبعًا  كلب ابن إسرائيلي

يبلل  ودمهم   وصرخاتهم   ودموعهم   ألمهم  مثل   يسرني  شيء   وال  بقوة،  إسرائيل   أكره  أنا  نعم  
 كأن   الرأس  مؤخرة  على  المضحكة   بطاقيتهم  الملتحين   ورجالها  اإلسعاف  طواقم  منظر.  الطرقات

..   االنفجار   مكان  حول   األصفر  الشريط   يشدون  وهم  الرضيعة،   طفلته  سروال  استعار  منهم   الواحد
  االستشهادية   العمليات  ومع  73  حرب   في  إال  هاقَّ لَ تَ أَ   لم  التي  الهدية  وهي  هذا؟،  من   أجمل   يوجد  هل

 فهم  عن  عجزت   وربما  زوال،  إلى  منقرض  جيل  من   أنا  ربما.  ذلك  بعد  هللا   نصر   حسن  الشيخ  ومع
 هذا،   عصرنا  في )  حالقة( و )  تثبيت (و )  نفسنة(   كلمات  معنى   فهم  عن   عجزت  كما  وتغيراته   العالم
  تحمل   يفوق   بشكل   جرائمهم   يواصلون  المجانين  هؤالء  أن  هو  بحق   يسعدني   وما..    أتغير  لن  لكنني

 الصاعدة   واألجيال  الشباب  بين  جدًدا  أعداء  يوم  كل  يكسبون  بحيث  إنسان،  ألي  العصبي  الجهاز
 سوف ..    سدى   تذهب  لن  النيران  هذه  وكل   المقت  هذا  أن   رهاني.  المذابح  لترى   عيونها  فتحت  التي

 باكره  أنا:  من  أبلغ  مقالي  بها  أنهي  عبارة  أجد   ال..    نعم  ..  ما  بطريقة   ما  يوًما  تحرقهم
َ  لو وأقولها إسرائيل   ! هيييييييييييه..   المعتقل أخش أو  قتيل أموت  حتى لو  .. لأتسأ

  حدد الفقرة التي اتسمت بتكرار بعض اللوازم األسلوبية. -1
o .األولى  
o .الثانية  
o .الثالثة  
o .الرابعة  

 قتيل أموت حتى  لو   ..  أتسأَل  لو   وأقولها  إسرائيل  باكره  أنا:  من  أبلغ  مقالي  بها  أنهي  عبارة  أجد  ال«
  .»!هيييييييييييه..   المعتقل  أخش أو 
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  تحمل العبارة السابقة التي ختم بها الكاتب مقاله داللة خفية، فما هي؟  -2

o   االستماع ألغاني شعبان عبد الـرحيم، استقطاب الكاتب للفئات الشعبية التي تحب
وإقناعهم بعدالة القضـية الفلسـطينية، ودعـوتهم فـي الوقـت نفسـه لكـره إسـرائيل 

  والسخرية منها.
o  التأكيد على أن القضية الفلسطينية وكره إسرائيل ليست قضـية نُخبويـة، بـل هـي

االجتمـاعي قضية متغلغلة في وجـدان كـل مصـري عربـي، مهمـا كـان وضـعه  
  وثقافته، والتنويه الستعداد العرب للتضحية من أجل فلسطين مهما كان الثمن.

o  اإلشارة إلى تعلق الفئة الشعبية البسيطة بقضية فلسطين، وانتشائهم بقتل الصهاينة
  عن غيرهم من النخبة المثقفة، وهذا رغم انحدار ذوقهم الفني.

o لقـوة الجمـاهير البسـيطة فـي   تواضع الكاتب وبساطته، واإلشارة من طرف خفي
دعم القضية الفلسطينية، وإن لم يكونـوا واقفـين علـى جميـع أبعادهـا، واسـتقائهم 
  شرارة النضال وكره إسرائيل من األغاني الشعبية البسيطة التي تخاطب ثقافتهم.

  .»لقد انطوت صفحة الحرب، وحل عهد السالم، وينبغي أن ينتهي كره العرب إلسرائيل«

  مقال ما يفند المقولة السابقة.هات من ال -3

o يمكـن  وكـان  بالضـبط،  وقتها  سني  في  كانوا  بالقنابل  ماتوا  الذين  البقر  بحر  أطفال 
 جيـل  مـن  أنـا.  الشـرقية  علـى  الغربيـة  محافظـة  الطائرات  فضلت  لو  أنا  أكون  أن

 استشـهاد يـوم يبكـي أبـاه ورأى قاسـم وكفـر ياسين دير قصة المدرسة في  عرف
  ).رياض المنعم عبد(
o الـرأس مؤخرة على المضحكة بطاقيتهم  الملتحين  ورجالها  اإلسعاف  طواقم  منظر 

 األصـفر  الشـريط  يشدون  وهم  الرضيعة،  طفلته  سروال  استعار  منهم  الواحد  كأن
  هذا؟  من أجمل يوجد هل..   االنفجار مكان حول

o تحمـل يفـوق بشـكل  جـرائمهم  يواصـلون  المجانين  هؤالء  أن  هو  بحق  يسعدني  ما 
 الشـباب  بـين  جـدًدا  أعـداء  يـوم  كـل  يكسـبون  بحيث  إنسان،  ألي  العصبي  الجهاز

  .المذابح لترى عيونها فتحت التي الصاعدة واألجيال
o آخـر  يتـذكر  ربما  وعندها  األقل،  على  أخرى  عاًما  ثالثين  إلى  األمر  يحتاج  سوف 

 يقـول كمـا أوروبـا إلـى العائدة الطائرة يركب أن قبل النور يطفئ أن منهم  راحل
 .ساخًرا مفكريهم أحد

  

  هات من المقال ما يدل على موضوعية الكاتب، وعدم تحيزه. -4

o ألننـي بالتأكيـد، القائمـة ضـمن أنـا أكـون فلـن إسـرائيل مع العرب كل  تصالح  لو 
  .ولغتهم علمهم ولون منظرهم وأكره عليها، يمشون التي األرض وألعن ألعنهم
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o اإلسـرائيليون تغيـر هل لكن  علي،  الزمن  عفا  وربما  عصري  عن  متأخر  أنا  ربما 
 ظهـر  لهـا  يعـد  لم  التي  الرضيعة  حجو  إيمان  جثة..    متخلفًا؟   لجعلي  يكفي  بما  حقا

  .يتغيروا لم أنهم تؤكد  حرفيا
o عدًدا  يفوقهم  لهم  كاره  ُمعَادٍ   وسط  في  حياتهم  فرصة  وأن  زائلون  أنهم  يقينًا  أعرف 

  .حياتي في المشهد هذا أرى لن ألنني حقا أتألم لكني معدومة،
o حقوقنـا نطلـب  كالمطلقـات  نسـعى  وأن  مرة،  كل  المظلومين  نحن  نكون  أن  سئمت 

 زينـب، السـيدة يكـنس الـذي المظلـوم مشـاعر سـئمت. األمـن مجلس ردهات  في
 ال  الـذي  مشـاعر  األقـل  على  أو  الظالم  بمشاعر  واحدة  مرة  ولو  أستمتع  أن  وأريد
  .ظلمه على الناس يجرؤ

 مسـتغيثة  تصـرخ  وهـي«استنتج المغزى من قول الكاتب فـي ختـام الفقـرة الرابعـة   -5
  .»طبعًا كلب ابن إسرائيلي كلب..  ذراعها يمزق بوليسي كلب بينما

o .إبراز إجرام الصهاينة، واستيائه من وحشيتهم  
o .اإلشارة إلى وحشية الصهاينة، واحتقاره لهم  
o  المسكينة.التعاطف مع السيدة الفلسطينية  
o .تأكيد موقفه الداعم للقضية الفلسطينية  

 وسط  دقائق  في  الجريدة  وبيعت  فخر،  في  علقها  الصحف  بائع  لكن  حيًا،  احترق  إنسان  صورة  هذه«
  . »كذلك جعلهم من فلتلم..  المنتشين هؤالء تلوم أن يمكن ال..  واالنتشاء التهليل

  وحشيتها.استنتج من الفقرة السابقة سبب رواج الصورة رغم  -6
o  شعور المواطن العربي بالعجز والهـوان أمـام إجـرام الصـهاينة ممزوجـا بـالكره

  والبغض.
o  فقــد المــواطن العربــي لجــزء كبيــر مــن إنســانيته؛ نتيجــةً لمــا يــراه مــن وحشــية

  اإلسرائيليين.
o  االحتفال باالنتصار المصـري العظـيم فـي حـرب أكتـوبر، ومـا تخللـه مـن كسـر

  لشوكة الصهاينة.
o ي الصهاينة المجرمين، وشماتةً فيما أصاب الغاصـبين مـن ذلـة وهـوان التشفي ف

  وانكسار.
  استنتج غرض الكاتب من استخدام السرد الخارجي في وصف جرائم الصهاينة. -7

o  ليُعِلَم القارئ بمدى وحشية الصهاينة، وحجم كرهه لهم واستيائه من كل ما ينتمي
  إليهم.

o عوره بالكراهية تجاههم.حتى يستثير القارئ ضد الصهاينة، ويعمق ش  
o .كي يستطيع القارئ تكوين رؤية كلية عن هذه الجرائم، ويفسر موقف الكاتب  
o .حتى يصل بالقارئ لقناعة تامة بتبني موقف الكاتب من إسرائيل وجرائمها 

  



ية مع أ/ سالم               وي                                 ف األول الثان الص                  اللغة العر

179 

  
  

  
  اقرأ ثم أجب:- 16

الجنوبية   المنطقة   في  وتقع  العربية،   الجزيرة  شبه   صحاري  إحدى  الخالي   الربع  صحراء 
 المرتفعات  من  تمتد  كله،  العالم  في  رملي  بحر  أكبر  وهي  السعودية  العربية  المملكة  من  والشرقية

 مرتفعات   إلى  الشمال  في  نجد  هضبة  ومن  الشرق،  في  عمان  مرتفعات  حتى   الغرب  في  الغربية
 صحراء(  يسميها  المشهور  المسلم  الجغرافي  الحموي  ياقوت  وكان.  الجنوب   في  حضرموت

 الكثرة  وصف  في  العرب  وتقول   الشمالية،  أطرافها  في  تقع  التي  )يبرين  واحة (  إلى  نسبة  )يبرين
  الصحراء. هذه رمل يقصدون )يبرين   رمل مثل(

تزخر  فإنها  البشري،  النشاط  من  وخلوها  المنطقة  هذه  في  الطبيعية  البيئة  قسوة   من  الرغم  وعلى 
. الشمسية  والطاقة  الزجاجية  والرمال  المشعة  والمعادن  الطبيعي  والغاز  النفط  من  ضخمة  بثروات

  النفط  شرطة  ومحطات  مراكز  فيها  تنتشر  إذ  اسمها؛  يوحي   مما  العكس   على   خالية،   تعد  لم  وهي 
 . المعدنية مدخراتها  عن منقبة وأرضها  سماءها والسيارات الطائرات وتجوب  الوطنية،

 :على »يبرين رمل مثل« العرب قول يدل -1

o الكثرة                       .الجفاف                  .االتساع                 .الشدة. 

 :من المرتفعات بها تحيط  الخالي الربع صحراء -2

o والشــــرقية الغربيــــة الجهــــات                                  .الجهــــات جميــــع 
 .والجنوبية

o والجنوبيـــة الشـــمالية الجهـــات                     .والجنوبيـــة الغربيـــة الجهتـــين 
 .والغربية

 :الهجري لتقويمل طبقا الحموي ياقوت المسلم  الجغرافي -3

o القـرن فـي ومـات الخـامس القـرن  في  ولد            .الخامس  القرن  في  ومات  ولد 
 .السادس

o القـرن فـي ومـات  السـادس  القرن  في  ولد             .السادس  القرن  في  ومات  ولد 
 .السابع

  :قبله بما» الوطنية النفط شرطة ومحطات مراكز فيها تنتشر إذ« قوله عالقة -4
o ــير ــل                 .تفســـــــــــــ ــة                   .تعليـــــــــــــ                         .نتيجـــــــــــــ

  .تفصيل

 :الصحراء هذه في الطبيعية البيئة -5
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o شـــــــــــــــديدة                   .مســـــــــــــــتوية                .ســـــــــــــــهلة.                        
 .ساكنة

 :النص لهذا عنوان أنسب -6

o ووهادها. سهولها: الخالي الربع صحراء 

o وكثبانها  رمالها: الخالي الربع صحراء. 

o وحيواناتها نباتاتها: الخالي الربع صحراء. 

o وحاضرها  ماضيها: الخالي الربع صحراء. 

  

  

 

  اقرأ ثم أجب:- 17

ما  سرعان  التي  الفنية،  جوانبها  إلى  وهلة  ألّول  حديثنا  ينصرف  اإلنترنت،  ثقافة  عن  نتحدَّث  حين 
 أسرع   اإلنترنت  شبكة  تكون  أن  الطبيعي  من  وكان.  والثقافية  االجتماعية  جوانبها  لتبرز  تتوارى

 ساحة  بصفتها  نفسها  عن  لتكشف   التقني   قناعها  نزع   في  الحديثة   االتصال  وسائل  من   سبق   مما
 الثقافة  اعتبرت  سواء  الثقافية،  المنظومة  عناصر  جميع  مع  تتعامل  فهي  األول؛  المقام  في  ثقافية
  . وتعبيريا إبداعيا أو  قوميا، تراثا

في  حيويا  دورا  وتلعب  االجتماعية،  الفئات  وعي  تشكيل  في  الشبكة  هذه  تسهم  ذلك،  إلى  إضافة  
 البنية  هذه   أن  كله  ذلك  من  واألهم.  واالقتصاد  واإلعالم  التربية  منظومة  مع  الثقافة  منظومة  تكامل

  .الثقافات لحوار مثالية بيئة  مرة،  ألول ربما توفر، الجديدة المعلوماتية

ع  نحمي  وكيف  والبيئة،  التنمية  بين  العالقة  هو  البشرية  شاغل  كان  االنقراض   من  البيولوجي  التنوُّ
 هو  اآلن  شاغلنا  وأصبح.  الجانبية  آلثارها  مراعاة  دون  الصناعة  لتكنولوجيا  األعمى  التطبيق  بسبب
 وهيمنة  المعلومات،  تكنولوجيا  استخدام  إساءة  بسبب  االنقراض  من  الثقافي  التنوع  نحمي  كيف
  .وثقافاته العالم لغات على  واحدة  ولغة واحدة ثقافة

  وعلى   الحديثة،  االتصال  لوسائل   ما  اتضاح  بعد  الجميع  شاغل  هي  المحورية  القضية  هذه  باتت  لقد
 واالقتصادية   الثقافية  الهيمنة  أسلحة  أمضى  لتصبح  تؤهلها  إمكانيات  من  اإلنترنت،  رأسها

  في   عقد  والتنمية  الثقافة  حول  مؤتمر  على  جثم  المخيف  الهاجس  هذا.  أيضا  األمنية  بل  والسياسية،
 ثقافي   منظور   من  المعلومات  تكنولوجيا  إلى  النظر  ضرورة  إلى  خلص  م، 1998  عام  استكهولم
  الثقافي،   التماثل  أي  التجنيس،  لظاهرة  التصدي  أجل  من  واألمم  الشعوب  تكاتف  وضرورة  تنموي،
ً  الجاري   .وساق قدم على حاليا

 أصبحنا  فقد  جميعها؛  الجبهات  على  قاسيا  ثقافيا  تحديا  العرب،  نحن   لنا،  بالنسبة  اإلنترنت  وتمثل 
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 نتاجنا  في  شديد  بضمور  ومهددين   العالم،  ولغات  العربية   بين  تفصل  لغوية  بفجوة  مهددين  ظلها  في
ً   ومهددين   وإبداعنا،  اإلعالمي    معمارية،   وطرز   وأزياء،  شعبية،   فنون  من  تراثنا  بسلب  أيضا
 العربية،   ثقافتنا  تثبيت:  هي  عدة  فرصا  أمامنا  تفتح   نفسه،  الوقت  في  اإلنترنت،   لكن.  وغيرها
  حقنا  وممارسة  الثقافي،  العمل   مجاالت  من  كثير  في   تخلفنا  وتعويض  أصيلة،  إنسانية  ثقافة  بصفتها

  . للعالم حقيقتها على وبيانها  بها،  استمساكنا إلى باإلضافة نشرها، في

الثقافية  سياساتنا  في  عميقة   بصورة  النظر  إعادة  يتطلب  الموقف  إن   ً  اإلنترنت،   ثقافة  مع  تجاوبا
 والثقافة   للتربية  العربية  المنظمة  أعدتها  التي  العربية  للثقافة  الشاملة  االستراتيجية  إطار  في  وذلك

ً   والعلوم،   .إليه المشار إستكهولم مؤتمر  لتوصيات  ووفقا

  اإلنترنت: أن القطعة من يفهم -1

o محايدة اقتصادية ركيزة.  
o اإلعالم لمنظومة مفسدة.  
o قوي اجتماعي ريأثت ذو.  
o التربية وسائل عن بديل.  

  ميدان: اإلنترنت أن يرى الكاتب -2

o الثقافات النسجام.  
o الثقافات لتباعد.  
o الثقافات لترسيخ.  
o الثقافات  لحماية.  

  إلى: تؤدي المعلومات وتقنية الصناعية التقنية استخدام إساءة -3
o بدائل عن البحث تشجيع.  
o والفناء بالتالشي التنوع تهديد.  
o الفقيرة بالشعوب اإلضرار.  
o الصناعي التطور من الحد.  

  أجل: من الشعوب، تكاتف إلى الرابعة الفقرة تدعو -4
o اإلنترنت عبر الثقافة تطوير.  
o الشعوب لكل المعلومات تقنية توفير.  
o األسرة وتفكك االنحالل  مقاومة.  
o الثقافات تمايز على  الحفاظ.  

  :الرابعة  الفقرة في الواردة  »المحورية القضية« بعبارة يقصد -5
o الثقافي التباين  حماية.  
o الصناعية التكنولوجيا.  
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o المعلومات استخدام.  
o البيولوجي التنوع.  

  بهدف: الثقافية سياساتنا في النظر إعادة إلى السادسة الفقرة تدعو -6
o والعشرين الحادي القرن دخول.  
o الخارجي العالم على ثقافتنا فرض.  
o الوطني الثقافي الخطاب تجديد.  
o الحديثة االتصال أساليب مع التكيف.  

  هي: والعلوم والثقافة للتربية العربية المنظمة مهمة -7
o استراتيجية  ألجهزة التخطيط.  
o العربية الثقافية السياسات رسم.  
o الحديثة الثقافية البرامج تسويق.  
o البديلة العربية الثقافة نشر.  

  :تعني» الثقافة« أن القطعة من نستنتج -8
o ومعارفه. ومعتقداته وعلومه وأعماله اإلنسان سلوك  
o والمعارف العلوم أنواع جميع في الواسعة،  القراءة.  
o اليومية  الحياة في المتحضر الراقي السلوك.  
o بالمظهر والعناية االجتماعية، العادات  مراعاة. 

  
  

  اقرأ ثم أجب:- 18

فا المعرفة:  انفجار  عصر  يشتغلونألعصرنا  الذين  العلماء  من  الهائلة    ،العلمي بالبحث   عداد 
كل ذلك   ،والتواصل الكوني الفريد والمتزايدوبثها،  والوسائل المتطورة في حفظ المعلومات ونقلها  

الناس مغمورين باألخبار إليهم كل لحظة من شتى أصقاع  جعل  التي ترد  والمعلومات والمفاهيم 
 . األرض

وظيف من  تبقى  ما  حول  سؤال  على طرح  البعض  حملت  الوضعية  كما و  للقراءة  ة هذه  الكتاب 
ُبمّر الشكوى من هجر الناس للكتاب واالفتتان بما تعرضه  حملت كثيرا من المثقفين على الجهر 

  . متنوعة عالم المختلفة من برامج ومواد ثقافيةوسائل اإل

 ُي ما  أن متوسط  تعلم  أن  العربية ال  ويكفي  البالد  في  الكتب  آالف طبع من معظم  ثالثة  يتجاوز 
الواحد و  للكتاب  الغالب في أقل مننسخة  المحدود ال ينفد في  العدد  ثالث سنوات على حين   هذا 

  .تتجاوز أرقام التوزيع في الدول المتقدمة ذلك بكثير

  :السابقة  الفقرة في» شتى« مرادف -1
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o ــرقين ف                  .متفــــــــــــ ــَ                          .جميــــــــــــــع               .مختَلــــــــــــ
  .معظم

  :السابقة للفقرة الرئيسية  الفكرة -2
o العربية الدول في اإلعالم وسائل انتشار.  
o المتقدمة والدول العربية الدول في الكتب توزيع بين  المقارنة.  
o العربي المجتمع على القراءة أثر.  
o بالقراءة االهتمام على  المعرفي االنفجار أثر.  

 حيـاة  فـي  المعلومـات  مصـادر  تعدد  من  األول  المتضرر  أن  الثانية  الفقرة  من  يستفاد -3
  :هو الناس
o الثقافية المواد                                  .الهادفة البرامج.  
o والكتاب القراءة                                    .اإلعالم وسائل.  

 الـبالد  فـي  القـراءة  مسـتوى  أن  علـى  العربيـة  الكتب  أغلب  من  يطبع  ما  متوسط  يدل -4
  :العربية

o متوسط                                                   .ضعيف.  
o منعدم                                                   .مرتفع.  

  :سبقها  لما األخيرة  الفقرة -5
o يلذيت                                                     .نتيجة.  
o توضيح                                                     .تعليل.  

 استنتج من الفقرة السابقة سببا من أسباب االنفجار المعرفي. -6

o .كثرة المشتغلين بالبحث العلمي  
o  المتقدمة.ازدياد توزيع الكتب في الدول  
o  والمفاهيم والمعلومات األخباركثرة.  
o ثقافية ومواد برامج من اإلعالم وسائل تعرضه ما. 

  

  اقرأ ثم أجب: - 19

     تلك  على  المحافظة  ووجوب  عداه،  ما  كل  عن  المتميزة  اإلنسان  بفردية  مؤمن إيمانا عميقا  أنا 
 لإلنسان  يعرض  فيما  مطلقة  أولوية  اإلنساني  للعقل  يكون  أن  بضرورة  إيمانييأتي    ثم  فيه،  الفردية

  ال  المسئولية   هذه  فمثل   فعله،  عن  مسئوالً   إنسان  كل  يكون  لكي   وذلك  الحلول،  تتطلب  مشكالت  من
  التي   المسئولة،  العاقلة  الفردية  هذه  لكن،  سلوكنا  مصدر   هي  عواطفنا  كانت  إذا  معنًى  لها  يكون
  من  الفكرية   المعايير   تغيرت  كلما  االختالف،  بعض  معانيها  تختلف  قد  قيامها،   بضرورة  أومن

 من   يحكمه  عصر   في  اليوم  نعيش   بالفعل  ألننا  البالغة؛  أهميته  االستدراك  ولهذا  عصر،  إلى  عصرٍ 
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 السابقين،  عند  العقلية  الحياة  تحكم  كانت  التي  الفكرية  المعايير  عن  يختلف  ما  الفكرية  المعايير  تلك
  بل   -  الناس  من  الفرد  حقيقة  كانت  بينما  أنه  هو   واحد،   وجه  االختالف  ذلك  أوجه  من  هنا  ويكفيني

  اليوم   الناس  من  الفرد  حقيقة  أصبحت  ذاته،  الفرد  في  تنحصر  -  الكائنات  سائر  من  شيءٍ   أي  حقيقة
  في   االنحصار  من  النقلة  هذه  وفي   األفراد،   من  ه  بغير   تربطه   التي  العالقات  بمجموعة  تتحدد   إنما

 هذه  في  إن  أقول  جمعي،  إطارٍ   في  الذات  تلك  تضع  التي  والعالقات  الروابط  في  النظر  إلى  الذات،
 عصوًرا  سادت  التي   النظر  وجهات  عن  عصرنا،  تسود   التي  النظر   وجهة   يميز  هاما  ممّيًِزا  النقلة

 في   العلمية  النظرة  صميم  في  كذلك  نراه  بل  وحده،  االجتماعي  البناء  في  نراه  ال  لمميز  وإنه  سلفت،
  .نحياه الذي العصر هذا

فإمام   إليها،  ليدعو   اإلسالم  جاء  ما  -  أعتقد  فيما  -  وهي   به،  أومن  ما  هي  المسئولة  العاقلة   الفردية 
 أساسه   على   والذي  والباطل،   الحق   بين  به  يفرق  الذي   عقله،  هو  السبيل   سواء  يهديه   الذي  اإلنسان

 ثانًيا،   الناس  وأمام  أوًال،  ربه   أمام  مسئوالً   فعله  وعما  أراده  عما  مسئوالً   يكون  لكي  يريده،  ما  يريد 
 دعوة  هي  التنفيذ،  إال   عليَّ   وما  عني،  نيابةً   لي  يفكر   غيري  أترك   أن  إلى  تدعوني   دعوة  وكل

 مفر   ال  نتيجة  عنه  لنا  نتجت  بذلك،  سلمنا  وإذا  .نفسي  حق  في  والتفريط  آدميتي  إهدار  إلى  تدعوني
 طريقة   في  األفراد  يتشابه  بأن  نتوقع،  أن  وال  نطالب،  أن  لنا  يجوز  ال  أنه  وهي  بها،  التسليم  من

 التشابه  هذا  مثل  كان  ولو   معين،  موقف  إزاء  يبدونه  الذي  الرأي  وفي  العيش،  أسلوب  وفي  النظر،
  .الشورى إلى حاجة بنا كان لما مفروًضا،

   وبمثل هذه التسوية بين األفراد، ال يعود للعقل مكان، إذ فيَم يفكر العقل، وفيَم يكون الرأي، إذا
«القالب  يكون  أن  الضروري  من  وليس  سواء؟  حد  على  للجميع  أُِعد  قد  النموذجي  القالب  كان 

ومجموعة   األفكار،  من  مجموعة  قوامه  قالبًا  يكون  قد  بل  حديد،  من  قالبًا  هذا  من النموذجي» 
إذا  المقدسة  التقاليد  طرائق  هي  وهذه  فكًرا،  أردتم  إذا  أفكاركم  هي  تلك  للناس:  يقال  ثم  التقاليد، 
للوحة  مغايًرا  سلوكه  جاء  إذا  أو  مختلفًا،  الناس  من  فرد  عند  التفكير  جاء  فإذا  سلوًكا،  أردتم 

المغايرة واالختالف على نحو ما يف  عل العاملون المرسومة الجاهزة، أخذوا يزيلون منه مواضع 
  في مصانع الحديد، حين يريدون أللواح المعدن أن تجيء على غرار نموذج سابق. 

    متروكة أخرى  جوانب  اإلنسانية  الحياة  رحاب  في  يكون  أن  تنفي  ال  العقل  نصرة  أن  على 
للعواطف، فال هي تعتدي على ميادين العقل، وال العقل بحاجٍة إلى االعتداء عليها، فلم يقل أحد أن 

غرف قي  اإلنسان  طبيعة  ففي  اإلحصاء،  وأرقام  المعامل  تجارب  على  بناء  بعقله  لياله  أحب  ًسا 
كثيرة، ويراد له أن يسكنها جميعًا، ليؤدي في كل غرفة ما تتطلبه ظروفها، وحتى لو تصورنا أن 
تلك الغرف الكثيرة مفتوح بعضها على بعض ليتكون منها إنسان واحد، فسوف تظل لكل غرفة 

التي تميزها عن سواها، فإذا كنت في غرفة العقل تناقش موضوًعا من موضوعات العلم مالمحها  
تدخل  أن  ذلك  بعد  ولك  حدوده،  بكل  العقل  التزام  من  بد  فال  العملية،  الحياة  من موضوعات  أو 

  غرفة العواطف لتمرح في رحابها حيث شئت، فيما تكون العاطفة فيه هي الوسيلة أو الهدف.

  ندما تكون الدار ذات غرف كثيرة، لكنك ال ترى منها إال غرفة واحدة، تجعلها  ويحدث الخلط ع
للنوم والجلوس واألكل والدراسة! يكون األمر المعروض للنظر أمًرا عقليا، فتقحم فيه العواطف 
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العقل   فيه  فتقحم  العقيدة،  أو  العاطفة  أمًرا من أمور  للنظر  المعروض  أو التقاليد، أو يكون األمر 
ه وعلومه وتجاربه! وانظر إلى هذا السيل الدافق حولنا من كتب تخرجها المطابع كل يوم،  بمنطق

المسئولة،  العاقلة  الفردية  معًا.  إليهما  فيسيئون  بالدين،  العلم  أو  بالعلم  الدين  أصحابها  فيها  يناقش 
  هي التي آمنت بها وسأظل أومن. 

  العنوان األنسب للمقال السابق. -1
  (ب) اآلراء بين الفرد والمجتمع.        والعاطفة.(أ) بين العقل 

  (د) عقل مستنير ورأي مستقل.      (ج) المعايير الفكرية الحديثة.
 في الفقرة الثانية بما قبله؟ »... نطالب أن لنا يجوز ال أنه وهي«ما عالقة قول الكاتب  -2

 (د) تفصيل.    (ج) توضيح.    (ب) نتيجة.      (أ) تعليل.
  للمقال السابق، هل تجد تعارضا بين العقل والعاطفة؟ معلال إلجابتك.في ضوء فهمك  -3

  .العاطفة أمام حائال يقف العقل ألن بينهما؛ قائما التعارض أجد نعم)  أ(
  .اآلخر مع يشتبك ال الذي ميدانه منهما لكل ألن بينهما؛ تعارضا  أجد ال)  ب(
  .العقل قرارات على تسيطر العاطفة ألن بينهما؛ قائما التعارض  أجد نعم) ج(
  .اإلحصاء وأرقام المعامل لتجارب وفقا يكون ال الحب ألن بينهما؛ تعارضا  أجد ال)  د(

  .بم تفسر: حاجة المجتمع إلى الشورى -4
(ب) حتى يكون كل فرد مسئول عما   (أ) بسبب االختالف العقلي بين كل فرد وآخر.

  أراده.
(د) كي ال تطغى العاطفة علـى حكـم         الجمود الفكري.(ج) إلعمال العقل، وعدم 

  العقل.
 هـي  فـال«  الكاتـب  قـول  فـي  بمعناهـا  »ميـادين«  كلمة  على  اشتملت  التالية  الجمل  من  أي -5

 في الفقرة الرابعة؟ »العقل ميادين على تعتدي
  .الخيل سباق ميادين الشباب والرياضة  وزارة أعدت(أ)  

  .الحروب ميادين في معروفة جنودنا بسالة(ب)  
  (ج) يتنافس الشباب في ميادين العمل المختلفة.
 (د) يتدرب القناصة والرماة في ميادين الرماية.

 عصـرٍ   مـن  الفكريـة  المعـايير  تغيرتحدد التغير الطارئ على العالقات االجتماعية كلما   -6
  .عصر إلى

  .الشخصية لمصلحته وتقديما انعزاال أكثر اإلنسان يصير)  أ(
  .المصلحة في معه واالشتراك مجتمعه، في اإلنسان انصهار)  ب(
  .المجتمع ومصلحة مصلحته بين الفصل على اإلنسان  قدرة) ج(
  .الشخصية المصالح على والقضاء اإلنسان على المجتمع سيطرة)  د(

  علل: الحب يكون بالعاطفة وحدها دون العقل. -7
ــى (ب) ألن      (أ) ألن العواطف هي مصدر السلوك. ــاج إلــ ــب ال يحتــ الحــ

  حسابات عقلية.
  (د) ألن العاطفة هي التي تحكم المجتمع.     (ج) ألن العاطفة هي محرك اإلنسان.
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  اقرأ ثم أجب: - 02

بحضور  مصر  في  كانت  العربي   الوطن  في  التقطت  فوتوغرافية  صورة  أول  أن  مصدر  ذكر  
 دايجر   إيداع  من  أشهر  أربعة  بعد  أي  ،م١٨٣٩  سنة  نوفمبر  من  عشر  الرابع  في  باشا  على  محمد

  انطلقت   ومنها  اإلسكندرية  في  هذا  وكان  ،فرنسا  في   العلـوم  أكاديمية   ىإل   التصوير  آلة  اختراعه
 وفلسطين.  الشام الي فرنسيين  مصورين  مجموعة أول

اكتشاف  إلى  المصورين  األوربيون   المستشرقون  ينشرها  كان  التي  الرحالت  كتب   دفعت  وقد 
 مع  لكن  ،التصوير  آلة  لىإ  والريشة  القلم  من  المستشرق  انتقلو   الوسيلة  تغيرت  نعم  العربي.  العالم

 استعالئية   إما  بقيت  فقد  ،المصورين   من  األول  الجيل  وبخاصة  نفسها  الرؤية  على  حافظ  األسف
 ة. إعجابي  وإما

الكثير  جمع  الذي  ) المستشرق  ذكريات(  كتابه  في  بيروت  في  هآر  ما  على  معلقا  بـونفيس  يقـول 
  التفاصيل  في حتى الشرق في  ثابتا يبدو  شيء كل«  العصر: ذلك في العربي والوطن التصوير  عن

 لذا  الفريدة،  األرض  هذه  في  الديكور  أو   الشكل  في  تغيير  أي  دون  مرت  قرنا  عشرون  الدقيقة،
 والمدنية  يدمرها،   أو   المشاهد  هذه  يلغي  سوف  فالتقدم  المناظر،  بهذه  للتمتع  بسرعة  العمل  علينا
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 بالد   في  أنـهـت  كمـا  الـبالد  هـذه  في   تنهـي  سـوف  الحيـاة  نـواحي  مـن  ناحيـة  كـل  في  تدخل  التي
  ». خصوصيتها أخـرى

  :التصوير آلة مخترع أن القطعة من يفهم -1
) د(    .أمريكي) ج(    .ألماني) ب(      .فرنسي) أ(

  .مصري
  ؟ »اإلسكندرية في هذا وكان« الكاتب قولعالم يعود اسم اإلشارة في  -2

ــاط) ب(    .وتسجيله الختراعه دايجر إيداع) أ( ــالوطن صــورة أول التق  ب
  .العربي

  .للتصوير معرض أول افتتاح) د(      .بالعالم صورة أول  التقاط) ج(
  ؟ »المستشرقون«في ضوء فهمك للقطعة، من هم  -3

ــرقيون) ب(    .الشرق حضارة درسوا غربيون) أ( ــوا شـ ــارة درسـ  حضـ
  .الغرب

ــارة درســــوا شــــرقيون) د(    .الغرب حضارة درسوا غربيون) ج(  حضــ
  .الشرق

  .فرنسا في العلوم أكاديمية اختراعه دايجر أودععلل:  -4
  .حقه تحفظ اختراع براءة ليسجل) ب(      .التلف من عليه ليحافظ) أ(
  .استخدامه كيفية لهم ليبين) د(      .فيه العلماء رأي ليأخذ) ج(

  ؟ الشرق جمال لبيان المستشرقون استخدمها التي القديمة الوسيلة ما -5
      .التصوير) ب(                                .الرسم) أ(
  .التمثيل) د(                                    .النحت) ج(

  في الفقرة األولى؟  »مصدر«ما المقصود بكلمة  -6
  .تصويري مصدر) ب(                   .فني مصدر) أ(
  .تاريخي مصدر )د(                 .فرنسي مصدر) ج(

  ؟ العربي الوطن في صورة أول التقاط كانمتى  -7
 القـرن  مـن  الثاني  النصف  في)  ب(  .عشر الثامن القرن من األول النصف في) أ(

  .عشر الثامن
 القـرن  مـن  الثـاني  النصـف  في)  د(  .عشر التاسع القرن من األول النصف في) ج(

  .عشر التاسع
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  اقرأ ثم أجب: - 21

 المالمح التي تكون هوية األمة وتميزها عن غيرها من األمم؛ فاللغة والدين اللغة من أهم  تعد 
باللغات   لالحتكاك  تتعرض  لغة  وكل  ثقافة.  ألي  المركزيان  العنصران  مرشحة هما  األخرى 

واللغة  اللغة األصلية  بين  الغالب  لغويا في  للتحدي؛ ذلك أن االحتكاك الحضاري يستتبع احتكاكا 
  الوافدة. فهل تواجه اللغة العربية تحديا في عصر العولمة؟ 

 عندما كان العرب يعيشون منعزلين نسبيا في جزيرتهم العربية، لم تكن لغتهم تتعرض لالحتكاك
ت التي  األلفاظ  بالدرجة  فيها على بعض  األجنبية  التأثيرات  اقتصرت  لذلك  تأثيرا عميقا؛  فيها  ؤثر 

أو  األدوات  بأسماء  غالبا  والمتعلقة  المجاورة،  البلدان  من  الشعراء  وبعض  التجار  أفادها  التي 
النباتات التي لم يكن للعرب عهد بها في جزيرتهم. وبعد أن انتشر العرب في األمصار اإلسالمية  

لتحديات تواجه اللغة العربية بفعل االحتكاك باللغات األخرى. وعلى الرغم من أن الغلبة أخذت ا
طار إلى الثقافة العربية اإلسالمية واللغة العربية،  قكانت لها على تلك اللغات، وتحول أبناء تلك األ 

  كما حدث في مصر وفارس، فقد تأثرت باللغات األخرى 

  إلى جمعها من أفواه العرب األصالء، ويضعون لها القواعد. بدرجة جعلت العلماء آنذاك يبادرون

تحديات من قبل قوى   -كغيرها من اللغات الشرقية-   أما في العصر الحاضر فتواجه اللغة العربية
العولمة المختلفة المتمثلة في المصالح المادية الناجمة عن االتصال باألجنبي، والتأثير اإلعالمي  

التي هي لغة النشر، إن التحدي الذي    القائم على تفضيل اللغة اللغة العالمية  اإلنجليزية على أنها 
يواجه اللغة العربية في هذا العصر مرده إلى الشعور المبالغ فيه بأهمية اللغة األجنبية الناتج غالبا 
عن االنبهار بكل ما هو أجنبي. والغريب أن الولع باللفظ األجنبي يؤدي بكثير من الناس إلى ترك 

، التي استقرت لدى كثير من العرب، ومع  ) جوال( للفظ العربي الميسر إلى الغريب؛ مثل: كلمة  ا
  . )موبايل( ذلك فإن بعض الناس ما زالوا يستعملون كلمة 

 السيرورة، كما العربي وإكسابه  للفظ  الرسمي  بتشجيع االستعمال  العربية  أبناء  بادر بعض  وقد 

اللغوي في دمشق نشأته عام  فمن   ،هي تجربة المجمع  إلى دراسة األلفاظ األجنبية 1919ذ  بادر  م 
االعتزاز  أن  نعرف  أن  ينبغي  ولذلك  عربية؛  ألفاظا  بها  واستبدل  الرسمية،  الدوائر  في  الشائعة 
الكلمات الرنانة، وإنما يكون من خالل التطبيق العملي إلحالل   باللغة العربية ال يكون من خالل 

  الناشئة ليكبروا على حبها والتعلق بها. هذه اللغة محلها الالئق في نفوس 

 إن أجواء العولمة المتفتحة والمتطورة يمكن أن تعين على إيجاد وسائل تستخدم في صالح اللغة
فتقدم وسائل االتصال من شأنه أن يخدمها من   ،العربية كي تأخذ مكانتها في حياة اإلنسان العربي

في   الباحثين  بين  التواصل  وسهولة  نشرها،  والتثقيفية حيث  التعليمية  البرامج  وإنتاج  قضاياها، 
. ويؤكد ذلك أن هناك دراسة أجريت في اليابان، مفادها ةالجذابة الميسرة، وبعث كنوزها المخبوء
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  أن اللغة العربية تصدرت لغات العالم من حيث وضوح الصوت في استخدام الحاسب اآللي.

  :على تعديا يعتبر اللغة إذابة إلى السعي أن األولى الفقرة من نستنتج -1
  .باآلخرين االتصال سهولة) ب(      .الثقافة أسس من أساس) أ(
ــز) د(    .الثقافات وتالحق اللغات  تمازج) ج( ــارب رم ــين التق ــعوب ب  الش

 .الشرقية
 فـي  وضـعها  عن  اإلسالم  قبل  العرب  جزيرة  في  العربية  اللغة  أوضاع  علل: أفضلية -2

  المتأخرة. العصور
  .أنفسهم على متقوقعين كانوا العرب ألن) أ(
  .يةالعرب جزيرةال وسط العرب ناطيستا بسبب) ب(
  .المجاورين األقوام عن منعزلين شبه العرب كانوا ألن) ج(
 .جيرانهم على لغويةال العرب هيمنةبسبب ) د(

  الشائعة؟  األجنبية األلفاظ دراسةمن  بدمشق العربية اللغة مجمعماذا كان هدف  -3
ــاء) ب(      .مكانها عربية ألفاظ وضع) أ( ــاظ انتقـــ ــة األلفـــ  العربيـــ

  .الرسمية
 األجنبيـــــة األلفـــــاظ مقارنـــــة) د(      .ونشرها األلفاظ تلك حصر) ج(

 .بالمستخدمة
  الرابعة؟  الفقرة سياق في »السيرورة« لفظما الذي يعنيه  -4

  .الصيرورة) د(    .التطور) ج(    .الحركة) ب(    .االنتشار) أ(
 أفرزتهـاو الحاضر، العصر في العربية اللغة على استجدتفيم تتمثل التحديات التي   -5

  العولمة؟ 
 غيـر  األلفـاظ  بعض  استقطاب)  ب(    .أجنبي هو بما والشغف اللغة أهمية) أ(

  .العربية
ــر) د(    .المادية والمنافع اإلعالمية، التأثيرات) ج( ــوم نشــ ــة العلــ  باللغــ

 .اإلنجليزية
  عند كثير من العرب اليوم؟  العربي غير اللفظ استخدام إالم يعود سبب -6

  .األجنبي اللفظ انتشار سعة) ب(      .األجنبية باأللفاظ اإلعجاب) أ(
 .األجنبي اللفظ سهولة) د(      .األجنبي االتصال ضرورة) ج(

  ؟ »بها واستدل« قوله في »بها« الضميرعالم يعود  -7
  .األلفاظ األجنبية) ب(        .األلفاظ المترجمة) أ(
  .األلفاظ العربية) د(        .األلفاظ المعربة) ج(
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  اقرأ ثم أجب: - 22

من   يريدون   ما  المعاني   من   ببالهم  يخطر   ما  لكل   يضعون   لغتهم،   في  أحراراً   األولون  العرب   كان  
 يتجر   كما  دماؤهم  عروقنا  في  تجرى  مثلهم،  عرب  ونحن  شرط.  وال  بقاعدة  يتقيدون  ال  األلفاظ،

 األلفاظ   يضعون  فلم  حقهم،  فيها  وحقنا  سهمهم،  الضاد  في  فسهمنا  قبل،  من  آبائهم  دماء  عروقهم  يف
 أوفر   ومرافقنا  حاجاتهم  من  أكثر  وحاجاتنا  وضعوا؟  ما  لمثل  مثلهم  نضعها  وال  والتخاطب  للتفاهم
  وأنواعا.  فصوال وأوسع   مرافقهم من عددا

فيتفكهوا  لغتهم  عن  الجاهلية  عرب  حاجات  تضيق  أن  الفاحش  والغبن  المبين،  الظلم  من  أليس 

  وخمسين  للحية ومائتين للسيف، وثالثمائة  وأربعمائة للداهية، لألسد، اسم خمسمائة  بوضع

  المعمل  أدوات  من  المؤلفة  اآلالف   من  واحدة  ألداة  نعرف  فال  حاجاتنا  عن  لغتنا  وتضيق  للناقة،
  والمسمار؟ والمنشار، والمبرد، المسبر،  أمثال من قليال إال عربيا اسما الواحد

  مضمونها؟  مع متفق غير التالية العبارات أيقطعة،  لل فهمك خالل من -1
 لوضع  القدماء  من  أحوج  نحن)  ب(    .لغتهم  بألفاظ وجالوا صالوا العرب) أ(

  .األلفاظ
 محــددة ضــوابط القــدماء التــزم) د(  .أجدادنا من العربية الدماء ورثنا نحن) ج(

 .األلفاظ لوضع
  على: داللة األشياء لبعض العرب وضعها التي األسماء من عددا الكاتب ذكر -2

ــة) ب(  .األسماء من لعديد األشياء هذه  حاجة) أ( ــرب تجرب ــدة الع ــماء لع ــى أس  حت
  .منها يختاروا
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ــنهم العـــرب قـــدرة) د(    .لها الحقيقي باالسم  العرب جهل) ج( ــن وتمكـ  مـ
 .األسماء اشتقاق

  بأنهم:» االختراع أم الحاجة نظرية« العرب  خالف -3
  .الوقت ذلك في احتياجاتهم يوفوا لم) ب(  .احتياجاتهم  لسد  اللغة في  أبدعوا) أ(
  .االحتياج عند اإلبداع التزموا) د(    .احتياجاتهم عن زيادة أبدعوا) ج(

  بنا قبله؟  »شرط وال بقاعدة يتقيدون ال«ما عالقة قوله  -4
  (د) نتيجة.    (ج) توكيد.    (ب) توضيح.    (أ) استدراك.

 تجــرى«بمعناها في قـول الكاتـب    »تجري«أي من الجمل التالية تشتمل على كلمة   -5
  ؟ »قبل من آبائهم دماء عروقهم في تجري كما دماؤهم عروقنا في

 فــــي المطــــر ميــــاه تجـــري) ب(    .السفن تشتهي ال بما الرياح تجري) أ(
  .الوديان

  .األيتام على األرملة تجري) د(    .لسانه على سهلة الكلمات تجري) ج(
 الواحــد المعمــل أدوات مــن  المؤلفــة  اآلالف  من  واحدة  ألداة  نعرف  فال  حاجاتنا  عن  لغتنا  وتضيق«

  .»قليال إال  عربيا اسما
  استنتج السبب الذي جعل الكاتب يستنكر ضيق اللغة العربية عن حاجات اليوم. -6

  .اللغوي المعجم ثراء عدم) ب(      .العربية اللغة مرونة عدم) أ(
ــرة) د(      .لغتهم عن اليوم عرب بُْعد) ج( ــات كث ــر حاج ــن الحاض  ع

  .الماضي
  : حافظ إبراهيم على لسان اللغة العربية يقول

عتُ  ــِ ــابَ  وسـ ــً  هللاِ  ِكتـ ــةً  الَفظـ   وغايـ
  

ــا   ْقتُ  وم ــه آيٍ  عــن ضــِ   وِعظــاتِ  ب
  

  آلـةٍ   َوصفِ   عن  اليومَ   أِضيقُ   فكيف
  

يقِ      لُمْختَرعـــــاتِ  أســـــماءٍ  وتَْنســـــِ
  

 ؟ الثانية الفقرة في ورد ما مع ينالسابق ينالبيت معنى يتَّفق فيمَ  -7
  .العصر هذا في العربية اللغة تواجهها التي الهجمة استنكار) أ(
  .العصر وحاجات متطلبات تلبية عن العربية اللغة عجز) ب(
  .ومسايرتها أبنائها،  حاجات احتواء على العربية اللغة قدرة) ج(
  .القديمة العرب حاجات تلبية على العربية اللغة اقتصار) د(

  

  اقرأ ثم أجب: - 23

الجديد  كورونا  فيروس  انتشار  وضع  لقد  )COVID-19  (وجه  في  العالم  أنحاء  مختلف  في  البشر 

  . العالم أنحاء جميع  في ينتشر الفيروس بدأ  حيث ؛المدفع

 والبشر   الحيوانات  تصيب  أن  يمكن  التي  الفيروسات  من  كبيرة  مجموعة  هي  كورونا  فيروساتو 
 أو  البرد  نزالت  مثل  خفيفة  تكون  التي  سواء  التنفسي،  الجهاز  أمراض  تسبب  حيث  سواء،  حد  على

 . بينهم  تنتشر  ثم  البشر  الحيوانية  كورونا  فيروسات  تصيب  ما  ونادًرا  ،الرئوي  االلتهاب  مثل  شديدة
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 ، مصاب لشخص  شخص  مالمسة  أو  ،والعطس  السعال خالل  من عادةً  الناس بين الفيروس  وينتشر
  .العينين  أو  األنف أو  الفم ثم  مصاب  سطح لمس أو 

وضيق   والسعال  الحمى  ذلك   في  بما  األعراض،  من   مجموعة  كورونا  فيروسات  تسبب  أن  يمكن 

 نزالت   مجرد  تسبب   كورونا  فيروس  إصابات  معظم و   ،األنف   وسيالن   الحلق   والتهاب  التنفس
  في   العالج  يتطلب  حاد  رئوي   التهاب  إلى  تؤدي  أن  يمكن  شدة  أكثر  سالالت  وهناك  ،البرد

 سبًبا   ليست  كورونا  فيروس  فحص  إجراء  عند  إيجابية  نتيجة  ظهور  إن، ورغم كل ذلك فالمستشفى
 اكتشفت  إذا  الرعاية  فريق   أو  طبيبك  مع  العمل  يرجى  لذا  للغاية،  مربًكا   ذلك  يكون  وقد  ،للقلق  يدعو
  .الفيروسات من  النوع بهذا مصاب أنك

 ممارسات   باتباع  منها  والوقاية  األمراض  على  السيطرة  مراكز  توصي  العدوى،   من  للحمايةو 
 وتغطية  بكثرة،  السوائل  وشرب   متكرر،  بشكل  اليدين   غسل  مثل  األساسية،  الشخصية  النظافة
  . بالمرض تشعر كنت إذا المنزل في والبقاء السعال، عند بكوعك أو  بمنديل والفم  األنف

  في الفقرة األولى؟  »انتشار«ما مضاد كلمة  -1
(د)     (ج) إضمار.    (ب) انحسار.      (أ) إخفاء.

  ارتفاع.
 :انتشار الفيروسمن أبرز أسباب  -2

  .متكرر بشكل اليدين غسل) ب(        .) اإلصابة بنزالت البردأ(
  .الرئوي االلتهاب) د(    .مصاب لشخص شخص مالمسة) ج(

  في سياقها؟  »مربكا«األدق لكلمة  معنىما ال -3
  (د) مزعجا.    (ج) مدهشا.    (ب) محيرا.      .) محرجاأ(

 الحيوانيـة كورونـا فيروسـات تصـيبفإنه مـن الممكـن أنـت   الثانية  الفقرة  ضوء  في -4
  :بنسبة البشر

  .مستحيلة) د(  .جدا ضئيلة) ج(    .متوسطة) ب(    .جدا كبيرة) أ(
  :الثالثة للفقرة العنوان األنسب -5

ــرق(ب)       .) التعريف بفيروس كوروناأ( ــة ط ــن الوقاي ــروس م  في
  .كورونا

  فيروس كورونا.(د) خطورة       .كورونا فيروس أعراض(ج) 
  : قبلها بما» .... متكرر بشكل اليدين غسل مثل« قوله عالقة -6

) د(    .تفصيل) ج(    .توضيح) ب(      .تعليل) أ(
  .نتيجة

  من أسباب: والعطس السعال -7
ــور     (ج) العدوى.    (ب) العالج.    (أ) الوقاية. (د) ظهــــــ
  األعراض.
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  اقرأ ثم أجب: - 24

وفي  م،1784  عامللمرة األولى    المرارية  الحصوات  تكوين  في  ودوره  الكوليسترول  على  التعرف  تم 
 النوبات  حدوث  في  -   المعتاد  عن  مستوياتها  ترتفع  عندما  -   األخرى  والدهون  هو   اتهامه  تم  م1947  عام

 . الشرايين تصلب وأمراض القلبية

فالشعوب   الكوليسترول،  مع  العالقة  تلك   في  األهم  العامل  هو  الشعوب  بين   واختالفه  الغذائي  النمط   إن 
 الحرارية   السعرات  مجموع  من%  42  حوالي  على  تحتوي  دهنية  أغذية  تستهلك  واألمريكية  األوربية
 آسيا   شرق  جنوب  شعوب  أغذية   بينما  الكوليسترول،  زيادة  مشكالت  عندهم  تزداد  لذا   للجسم،  المطلوبة 

  في   همءنظرا  الغذائية  عاداتهمتشابه    الذين   البيض  سكانها  عدا-   المثال  سبيل  على   إفريقيا   جنوب  ودولة
% 20:    17  ما يتراوح بين  سوى  فيها  الحيوانية  الدهون  تشكل  وال  النباتية،  المصادر  فيها  تكثر  - الغرب

 . الحرارية السعرات إجمالي من

وتغير   الغذائي،   الوعي  وزيادة  الدخول  معدالت  في  النسبي  االرتفاع  وبسبب  األخيرة  األعوام  وفي 
  المدن   في%  35  على  تزيد  الحيوانية  والدهون  اللحوم  من  لةصَّ الُمحَ   الحرارية  الطاقة  أصبحت  أنماطه

وإننا باالستقراء نجد أن انخفاض الوعي الغذائي وارتفاع معدالت   الريف،  في%  25  وحوالي   الكبرى،
 والسكتات   القلبية  والنوبات لدماغوا  القلب  شرايين  تصلب  أمراض  زيادة  وراء  السمنة يقفان بشكل رئيسي 

  .كبيرة بصورة  الدماغية

  البروتينات  ببعض  يتحد  يذوب  ولكي   الدم،  أو  الماء   في   الذوبان  على   القدرة  لديه  ليس   الكوليسترولإن 
  الحاملة   الدهنية   البروتينات  وهذه  البروتينية  بالدهنيات  عرف تُ   كبيرة   ات ئجزي  لتكوين   الكبد  يصنعها  التي 

 مستوياتها   ارتفاع  ألن  )؛الرديء  النوع(بـ   ويعرف  الكثافة،  منخفض  الدهني  البروتين  منها  للكوليسترول
 الشرايين   بتصلب  لإلصابة   رئيسيا   سببا  تعتبر   القلب  شرايين   وبخاصة  الشرايين   جدران  في   وترسباتها 
 أن   المحتمل  من )؛ حيث  الجيد  النوع(بـ   ويعرف   الكثافة،  عالي   الدهني   البروتين  وكذلك  القلبية،   والنوبات 

 الكوليسترول  رواسب  من  األنسجة  تخليص  على  تعمل  إذ  الشرايين،  تصلب  أمراض  ضد  وقائية  صفة  له
  . الصفراء سائل في إفرازه زيادة وعلى

كلحم  الدهنية  واللحوم  ،البيض  وصفار  الصناعي،  السمن  أنواع   وبعض  البلدي،  والسمن  الزبد  إن 
 والشوكوالتة،  والساردين،  ، والنخاع  ،والكافيار  ،والتونة  ،والربيان  ،والكالوي  ،والمخ  ،والكبد  ،الضأن
 زيادة   إلي   طويلة  ولمدد  استهالكها  زيادة   وتؤدي   ، المشبعة  بالدهون   غنية   أطعمة   الهند   جوز  وزيت

 الكثافة   المنخفض  الدهني  البروتين  لكوليسترول  يسمح  مما  ،الكثافة  المنخفض  الدهني  البروتين  مستقبالت
 على   أمالحه  فتترسب  الطبيعي،  مستواه  عن  ويرتفع  يتراكم  ثم  ومن  تستعمله،التي    بالخلية  يعلق  أن
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 وضيقها   وخشونتها  وتصلبها  لصالبتها  يؤدي  مما  ،والدماغية   القلبية   للشرايين   المبطنة   الداخلية   الجدران
  . بدورها  القيام عن وعجزها

  ؟القلبية واألمراض الكولسترول ارتفاع بين العالقة اكتشاف في أي قرن ميالدي تم -1
 .العشرين) د(  .عشر التاسع) ج(  .عشر الثامن) ب(    .عشر السابع) أ(

  المغزى الضمني للقطعة السابقة. -  مما يلي- ميز  -2
  .مستوياتها ارتفاع عند الدهون من التقليل) ب(    .المؤكد لضررها الدهون عن االمتناع) أ(
 .الغذائية ألهميتها الدهون من اإلكثار) د(  .الكولسترول تخفض التي األدوية تعاطي) ج(

  .والدهون اللحوم من المحصلة الحرارية الطاقة زيادة علل: -3
  .الدخل وزيادة التغذية أساليب تبدل بسبب) ب(  .الغذائي الوعي زيادة مع الدخل لزيادة) أ(
 .الدخل معدالت في النسبي لالرتفاع نظرا) د(  .واألرياف المدن في الغذاء أنماط لتغير) ج(

  .البروتين مستقبالت وزيادة األغذية استهالك مدة بين العالقة - مما يلي- ميز  -4
  .شمولية) د(       .تكاملية) ج(       .طردية) ب(    .عكسية) أ(

  .المنخفضة الكثافة يذ الدهني البروتين األثر المترتب على - مما يلي- ميز  -5
  .محدود ترسبه ألن للشرايين مفيد) ب(              .الشرايين جدران على لترسبه مضر) أ(
ــد) د(              .والقلب الكبد في يترسب ألنه مضر) ج( ــم مفيـ ــدم للجسـ ــه لعـ ــى قدرتـ  علـ

 .الترسيب
  ؟المشبعة الدهون ذات األطعمة استهالك زيادةإالَم تؤدي  -6

 البــيض صــفار ألكــل الشــديد الــنهم) ب(         .والكافيــار  كالتونــة  البحريــة  األطعمــة  تقبــل  عدم)  أ(
  .واللحوم

ــاع) ج( ــة ارتف ــروتين فاعلي ــدهني الب ــالي ال ــة الع ــاع) د(       .الكثاف ــة ارتف ــروتين فاعلي ــدهني الب  ال
 .الكثافة المنخفض

  ؟األخيرة الفقرة في» أمالحه فتترسب« عالَم يعود الضمير في جملة -7
  .الدهني الكولسترول) ب(                          .الدهني البروتين) أ(
 .الهند جوز زيت) د(                        .البلدي والسمن الزبد) ج(

  اقرأ ثم أجب: - 25

د  لم  نحن  إذا  أُنُملةٍ   قِيد  حياتنا  من  نالت  قد  التغيير  إرادة  تكون  ال   بين   تاما  توحيًدا  أذهاننا  في   نُوّحِ
 فنحن   األذهان؛  في   وترسيخها  النفوس   في  بثها  من  بد   ال   التي   القيم   أُولى  من   فتلك  والخاص؛   العام
 للملك  إهماالً   نكون  ما  وأشد  الخاص،  الِملكِ   على  نكون  ما  أحرص  اجتماعّيٍ   تقليدٍ   من  ورثناه  بما

 بين  البعيد،  بالُمواِطن  الواجبة  والعناية  باالبن  الواجبة  العناية  بين  بعيدٌ   أنظارنا  في  فالفرق  العام؛
 نملكه   المال  بين  بعيد  أنظارنا  في  الفرق .  الطريق  بتنظيف  والعناية   داخل  من   الدار  بتنظيف  العناية
 العام  والمستشفى  يستغلها  الذي  الطبيب  يديرها  الخاصة  العيادة  بين  للجميع،  الدولة  تَمِلكه  والمال
 و«نحن»  أنا»«  معنى  بين  بعيدٌ   أنظارنا  في  الفرق  الدولة،  باسم  يديره  ولكنه  نفسه  الطبيب  يديره
  األنا هذه هو  يشغلنا الذي زال فما و«هم»؛   هو»« وبين

ا.  وحدودها  األُسرة  من  أكثر  تعنيان  ال  اللتان  والنحن  الوطن  أبناء  لتشمال  تمتدان  اللتان  وهم  هو   وأمَّ
 . والتعذيب  التجويع يُؤذيها  ال التي األشباح يشبه   ما على تدالن أوهامنا في تزاالن فما جميعًا

يُزهى   أن  فبدل  الزهو؛  مواضع  ننقل  لم  إذا  أُنُملةٍ   قِيد  حياتنا  من  نالت  قد  التغيير   إرادة  تكون  وال  
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 بنفسه  المرء  يُزهى   السواد،  عامة   له  يخضع  كما  للقانون   للخضوع   مضطرا  ليس  ألنه  بنفسه  المرء
  الخفاء؛   في  سرا  أو   المأل  أمام  عالنيةً   هذا  خضوعه  جاء  سواءٌ   الدولة  لقانون  خاضعٌ   هو   ما  بقَْدر
 القوانين   عليهم  تسري  ال  الذين  مكانة  من  نُعلي  نزال  ما  ورثناه  الذي  االجتماعي  التقليد  بحكم  فنحن

  بمقدار،   والزيت   السكر  يكون  أو   بمقدار   اللحم  يكون  -   مثًال   -  قيل  فإذا  الجماهير،   على   سريانها
 ال   ألنه  وزيتًا؛   وسكًرا  لحًما  وأصدقائه  أقربائه   وُدور  داره  مأل  قد  االجتماعية  المكانة  صاحب  رأيت
  .القانون  حكم من  اإلفالت ُوْسعه في كان إذا إال - التقليد بحكم - جاه  صاحب يكون

  :السابقة  الفقرة في» اإلفالت« مرادف -1
  .االنزالق)  د(    .التسيب) ج(    السقوط)  ب(      .التحرر)  أ(

  :السابقة للقطعة  الرئيسية  الفكرة -2
  .الخاطئ  الفخر مفهوم)  ب(    .والخاص العام بين التوحيد  ضرورة)  أ(
  .القانون حكم من اإلفالت خطأ)  د(    .حياتنا في التغيير إرادة تأثير  شروط) ج(

  ؟ولىفي الفقرة األ »األشباح«ما داللة ذكر   -3
  عدم التوحيد بين العام والخاص.(أ) التخويف من أثر 

  (ب) بيان وحشية المجتمع في التعامل مع أفراده.
  (ج) اإلشارة لشيوع األنانية، وعدم الشعور بآالم اآلخرين.

  (د) توضيح تأثر الكاتب بالسير الشعبية وقصص العفاريت.
  ؟»وسعه« مقابلما  -4

  .عجزه)  د(    .انقباضه) ج(    .قلته)  ب(      .ضيقه)  أ(
  :مصدرها التغيير تحقيق من تمنع عوائق هناك -5

  .التغيير إلرادة الخاطئ  الفهم)  ب(        .االجتماعية التقاليد)  أ(
 حســاب علــى الخــاص بالملــك االهتمــام) د(      .القانون ثغرات  استغالل )ج(

  .العام
 القــوانين علــيهم تســري ال الــذين مكانــة مــن نُعلــي نــزال مــا ورثناه الذي االجتماعي التقليد بحكم  فنحن«

  .»الجماهير على سريانها
  استنتج المغزى الضمني الذي تحمله الفقرة السابقة. -6

  .للقانون احترامهم من أكثر االجتماعية تقاليدهم يحترمون الناس) أ(
  .المجتمع في والنفوذ  السلطة أصحاب على القوانين سريان عدم) ب(
  .البعض بعضهم مع وطبقية بعنصرية الناس تعامل) ج(
  .خرقه على الناس وحرص القانون، تطبيق بأهمية الشعبي الوعي عدم)  د(

  ؟قبله بما» .... باالبن الواجبة العناية بين بعيد أنظارنا  في فالفرق«  قوله عالقةما  -7
  .تعليل)  د(    .تفصيل) ج(    .نتيجة)  ب(    .توضيح)  أ(
  اقرأ ثم أجب: - 26

صدق   ومن   المشترك،  العيش  رابطة  بأبنائه  وتربطه   اإلنسان،  إليه  ينتمي  الذي  المكان  هو   الوطن  
 والحماية   الدعم  وبقدر  ا،داخلي   أم  كان  اخارجي   يهدده  خطر  كلِّ   من  حمايته  لوطنه  اإلنسان  انتماء
 الوطن  لحماية  طرق  وهناك  للوطن،  االنتماء  صدق  عن  التعبير  يكون  لوطنه  اإلنسان  يقدمها  التي
  خطر   أي  من  لحمايته  أو  الداخلية،  جبهته  لحماية  سواء  عمله،  ميدان  في   كلٌّ   أبناؤه،  بها  يقوم
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 لترسم   تجتمع  كلها  ة،إنسانيَّ   وغاية  وطنية  وضرورة  دينية،   مصلحة  الوطن   فحماية   خارجي،
  .  إليه واالنتماء  الوطن حب  عن المعبر المشهد

والنشاط  الحيوية  القطاعات  كل  لتشمل  الداخلية؛  جبهته   في  للوطن  والحماية  الدعم  عناوين  تتعدد 

  حماية   في  مهمة  عناوين  كلها  والبيئة،  التحتية  والبنى  والصحة،  التعليم  مثل  فقطاعات  فيه،  والبناء
 الماضي   عراقة  بين   الرابط  والوعي  الُمبصرة،  الراشدة  الصحيحة   الثقافة  وكذلك  الداخلية،  جبهته 

 زرع  ذلك  إلى  ويُضاف  للوطن،  والحماية  الخدمة  صور   أروع  تَُجِسّدُ   أخرى  عناوين  فهذه  وأصالته،
  . الثقافي الغزو  سموم مواجهة  في بها فََيقَوْونَ  النشء، قلوب في وغرسها والمبادئ القيم

  : الثانية  الفقرة في»  الراشدة« كلمة معنى -1
  .الكثيرة) د(    .البالغة) ج(    .المهتدية) ب(    .العاقلة) أ(

  : الثانية  للفقرة الرئيسة الفكرة حدد -2
 حمايـــة فـــي والصـــحة التعلــيم دور) ب(    .بالتعليم  الثقافي الغزو مواجهة) أ(

  .الوطن
  .وأصالته بالماضي الوعي أهمية) د(    .للوطن الداخلية الجبهة  حماية) ج(

 إال  تنمــو  ال  طيبــة  شــجرة  الــوطن: «)تشرشـل(  هات من المقال ما يتوافق مع مقولة -3
  ».والدم بالعرق وتسقى التضحيات تربة في

  .الداخلية جبهته في للوطن والحماية الدعم عناوين تتعدد) أ(
 العـيش  رابطـة  بأبنائـه  وتربطـه  اإلنسـان،  إليـه  ينتمـي  الـذي  المكان  هو  الوطن)  ب(

  .المشترك
 خطـر  أي  مـن  لحمايتـه  أو  الداخليـة،  جبهتـه  لحمايـة  سواء  عمله،  ميدان  في  كلٌّ )  ج(

  .خارجي
  .للوطن والحماية الخدمة صور أروع تَُجِسّدُ  أخرى عناوين هذه) د(

  :إليه واالنتماء الوطن بحب يرتبط يلي مما أي األولى  الفقرة ضوء في -4
  .إليه االنتماء عن التعبير) ب(        .أرضه على العيش) أ(
  .خطر أي من الوطن حماية) د(      .القادة دعم على العمل) ج(

  : قبلها بما» الثقافي الغزو سموم مواجهة في بها َفيَقَوْونَ « قوله عالقة -5
) د(    .توضيح) ج(    .تعليل) ب(      .توكيد) أ(

  .نتيجة
  :الوطن حماية وسائل من والصحة التعليم بقطاعي االهتمام -6

  .إقليميا) د(    .داخليا) ج(    .خارجيا) ب(    .سياسيا) أ(
  يتناسب فحواه مع المغزى الضمني للقطعة السابقة.البيت الذي  - مما يلي- ميز  -7

ــنَ   (أ)  ــومِ  وطـــ ــا: النجـــ ــا أنـــ   ُهنـــ
  

ْق،   ــّدِ ــذكرُ  حـــ ن أتـــ ــَ ــا؟ مـــ   أنـــ
  

  فعطـُرهُ   الربيـعِ   فـي  رأيُتك  وطني  (ب) 
  

ــي برعشــةٍ  شــذاكَ  حــولي   ف   كتلهُّ
  

ــِ طَ وَ   (ج)  ــِ  ينــ ــِ دَ  اكَ دَ فــ ــَ وَ  يمــ   يالِ مــ
  

  يالِ الَمعــــَ  بِ لــــَ طَ  ىلــــَ إِ  ضْ هــــَ انْ   
  

  اتِ زَ جــِ عْ المُ  ىنَ سَــ  الَّ إِ  رُ صــْ مِ  امــَ وَ   (د) 
  

  رِ ائِ لثـــــــَّ لِ  مِ ائِ ظـــــــَ العَ  يُ حـــــــْ وَ وَ   
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  اقرأ ثم أجب: - 27

ُمنافسة  وخلق  المال،  رأس  وتراكم  اإلنتاج  زيادة  في  التنظيميُّ   والنُّضوج  التكنولوجيُّ   التقدُّم  ساَهم 
  كاستراتيجية  والتطوير،  البحث  مفهوم  بََزغَ   التنافس  لهذا  وكانعكاس  الُمصنِّعة،   الشركات  بين  شديدة
 العملي  الواقع   في  والعُلماء  الُمهندسين  قِبَل  من  وتطبيقها  العلمية  األفكار  تناغم  عبر  واإلبداع،  للخلق
 مع  كبيرةٍ   أقسام  إلى  والتطوير  البحث  دور  توسَّع  لذا  حياة؛  طريقة  وَجعَلَها  شاملٍ   إنتاجٍ   بشكل

 وكفاءة   النوعية   على  وإشارة  الصناعي،  الموقع  على  ظة الُمحاف  في  وإدارية  وقانونية   تقنية  مهارات
  . والكُلفة  اإلنتاجية

رات  هذه  أحدثت  العلم   عطاءات  من  والتقدُّم  الُمواصلة  في  زادها  تستمد  ةً صناعيَّ   ثقافةً   التطوُّ

 الثورة   في  والتطوير  البحث  دور  وتوسَّعَ   والتَّطوير،  للبحث  نتيجةً   وتتعمق  تنضج  التي  والتكنولوجيا
يادة  على  ذلك  كلِّ   وأهمية   العولمة،   عصر  في  المصانع  لتنظيم  ومالءمته  المعلوماتية،   الّرِ
 إلى   ُمعيَّن   صناعي   قِطاع  من   التكنولوجية   االبتكارات  وانتشار  العالمي،  االقتصاد  في   التكنولوجية
 ة وسرع  سعة  على  ذلك  كل  وانعكاس  وخارجه،  البلد  داخل  في  األُخرى  الصناعية  القطاعات
دة  أماكن  في   الصناعية  اإلنتاجات   السوق   على  لإلنتاج  الُمسجلة  الصناعات  في  الُمهم  ودورهما  ُمتعّدِ

  .العالمية

  ؟ األولى  الفقرة في» تناغم« معنىما  -1
  .تناقل) د(    .تجانس) ج(    .تمازج) ب(      .تسابق) أ(

  .األولى  للفقرة الرئيسة الفكرة حدد -2
ــأثير) ب(    .اقتصاديا المعلومات تكنولوجيا تأثير) أ( ــا ت ــات تكنولوجي  المعلوم

  .اتنظيمي 
  .إداريا المعلومات تكنولوجيا تأثير) د(  .اجتماعيا المعلومات تكنولوجيا تأثير) ج(

  ؟ الصناعية الثقافة تقدم إلى يؤدي يلي مما أي ،الثانية  الفقرة ضوء في -3
  .والتكنولوجيا العلم إسهامات) ب(        .المصانع تنظيم) أ(
  .المسجلة الصناعات) د(      .الصناعي اإلنتاج سعة) ج(

  ؟ قبلها بما» والتَّطوير للبحث نتيجةً « قوله عالقةما  -4
  .توضيح) د(    .توكيد) ج(    .تعليل) ب(      .نتيجة) أ(

  السابقة.البيت الذي يتناسب فحواه مع المغزى الضمني للقطعة  - مما يلي- ميز  -5
الِعلمِ   (أ)  ــِ ــالِ  بـ ــي َوالمـ ــاسُ  يَبنـ مُ  النـ ــُ   ُملَكهـ

  
بنَ  لـــمَ      َوإِقــــاللِ  َجهــــلٍ  َعلــــى ُملــــكٌ  يــــُ

  
ــالُ     إرشـــــاِدهِ  فـــــي المـــــالِ  فـــــوقَ  الِعلـــــمُ   (ب)  ــوقَ  والمــ ــمِ  فــ ــي العلــ ــعاِدهِ  فــ   إســ
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ةِ   (ج)  وَّ ــُ مِ  بِقــ ــْ َوى اْلِعلــ ــْ ْوَكةُ  تَقــ ــَ مِ  شــ ــَ   األُمــ

  
اْلُحْكمُ    ــَ ي ف ــِ ــدَّْهرِ  ف وبٌ  ال ى َمْنســُ ــَ مِ  إِل ــَ   اْلقَل

  
بَنَّ  ال  (د)  ــَ ــمَ  تَحســــ عُ  الِعلــــ ــَ ــَدهُ  يَنفــــ   َوحــــ

  
ــا   مْ  مــــ ــَ ج لــــ وَّ ــَ هُ  يُتــــ ــُّ الَ  َربــــ ــَ   قِ بِخــــ

  
  : إلى تحتاج واإلبداع الخلق استراتيجية -6

  .المال رأس تراكم) ب(          .اإلنتاج كثرة) أ(
  .الصناعات جودة) د(        .والتطوير البحث) ج(

 اإلنتـاج  زيـادةب  واإلبـداع  للخلـق  كاستراتيجية  والتطوير  البحث  مفهومما عالقة ظهور   - 7
  ؟المال رأس وتراكم

  .المال رأس وتراكم اإلنتاج زيادة إلى أدى والتطوير البحث مفهوم ظهور) أ(
  .والتطوير البحث مفهوم ظهور في سببا كانا المال رأس وتراكم اإلنتاج زيادة) ب(
  .المال رأس وتراكم اإلنتاج زيادة على مترتبة واإلبداع الخلق استراتيجية) ج(
  .واإلبداع الخلق استراتيجية أسس أحد المال رأس وتراكم اإلنتاج زيادة) د(

  

  :اقرأ ثم أجب - 28

 في   به  ويقصد.  واحد  لغوي  نظام  ضمن  مختلفين  لغويين  مستويين   وجود   هي   اللغوية   االزدواجية  
  ألننا   العامية  على  التغلب  نستطيع  وال  واحد  مجتمع   في  معًا  والعامية   الفصحى  وجود  العربية  اللغة

 . أصال وجودها بدأ  كيف  ال نعرف

منهم   إشارةً   جديدة،  لغة  لتعلم  استعد:  الفصحى  تعلم  أردت  إذا  للطفل  يقولون  الذين  ال نساير  ونحن 

  بين   نسبي   االختالف  ألن  ؛خاطئ   هذا  وكالمهم   والعامية  الفصحى  بين  االختالف   شدة  إلى
 يتكلم   الذي(  التلفاز  أو   الراديو   إلى  استمع  إذا  العامي   أن  بدليل  يتخيلون  كما  وليس  المستويين

 . ما يقال  سيفهم بالفصحى) فإنه

ألنه  هذا  فكالمهم  والعامية  الفصحى  بين  االختالف  ضآلة  يزعم  من  أما  كالم   مجرد  مردود؛ 
!  بسيط  االختالف  بأن  يقولون  فإنهم  للعامي،   بالنسبة  الفصحى  تعلم  بصعوبة  إقرارهم  فمع  انطباعي. 

) الفصحى (  األول  المستوى  بين  علمية  المقارنة  تكون  أن  هي   الفروق  لمعرفة  الصحيح  الطريق  إنّ 
 وأرى  العربية  اللغة  هو   واحد  لُغوي  نظام  ضمن  يقعان  المستويين  ألن)   العامية(  الثاني  والمستوى

 العربية   من  سيجعل  وهذا)  العامية  تفصيح(  هي  والعامية  الفصحى   بين  للتقريب  الفعّالة  الطريقة  أنّ 
 مهارات  مهارتها  تكون  أن  في  متكاملة  لغة  والكتابة،  القراءة  لغة  كونها  إلى  باإلضافة  الفصحى
 المستوى   إلى  العربية  باللغة  االرتفاع  إن  بها  المتكلمين  لدى  نفسه  الوقت  في  ومستعملة  مكتسبة
 مجاالت  في  االنطالق  إلى  رأيي   في  سيؤدي  مما  التفكير  لغة  سيوحد  سامٍ   هدفٌ   هو   الفصيح  اللغوي
 .سلًبا وليس إيجاًبا العربية الشخصية على بظالله سيلقي الذي واإلبداع، والعلم الفكر
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 ؟صحيح اآلتي من أي - 1

 والثانيــة ذاتيــة األولــى الفقــرة) ب(  .ذاتية والثانية موضوعية األولى  الفقرة) أ(
  .موضوعية

 واألولــى عمليــة الثانيــة الفكــرة) د(    .نظرية والثانية عملية األولى  الفقرة) ج(
  .نظرية

 :تعني االزدواجية - 2

      .المعرفية) ج(    .التناقض) ب(            .الثنائية) أ(
  .االستعالئية) د(

 :والعامية الفصحى بين االختالف أن الكاتب يرى - 3

                .نسبي) ج(             .عميق) ب(      .بسيط) أ(
  .كلي) د(

 :والعامية الفصحى بين االختالف ضآلة يدعون من مع الكاتب رأي - 4

                .مؤيد) ج(             .محايد) ب(          .مناقض) أ(
  .ُمْبهم) د(

 :والنظام المستوى بين العالقة :الثالثة الفقرة في - 5

  .النظام يشمل المستوى) ب(          .المستوى من أشمل النظام) أ(
  .النظام يوازي المستوى) د(         .النظام يقابل المستوى) ج(

 :هي الكاتب نظر وجهة من العربية اللغة لتحسين المناسبة الوسيلة - 6

  .العامية تفصيح) ب(           .الفصحى تعميم) أ(
  .العمل) د(                      .التوعية) ج(

 ا:منهج نسلك أن يجب والعامية الفصحى بين الفروق تحديد أجل من - 7

  .نظريا انطباعيا) ب(          .مقارنا علميا) أ(
  .أدبيا) د(          .متأدبا علميا) ج(

  

  :اقرأ ثم أجب - 29

وأ   البريطانية   أو   األمريكية   الجامعات   في   الدراسة  صفوف  إلى   تدخلك  حاسبك  جهاز   على  زر  ضغطة 
  على  يعمل  تعليمية  مؤسسة  به  تقوم  نظام  هو  بعد  عن  التعلم  . تختار  دولة  أية  في   أخرى  جامعة  يةأ  يف

 متعددة،  اتصال  وسائل  طريق  عن  وأي وقت  مكان  أي  في  للمتعلم  التدريبية  أو   التعليمية  المادة  إيصال
 أو   الحاسوب،  أو  الصوتية،  األشرطة  أو  الفيديو،  أشرطة  أو  التلفاز،  أو  الراديو،  الصناعية،  األقمار  :مثل

  . ذلك غير أو المتعددة الوسائط تقنيات  أو اإلنترنت، 

بالمراسلة،  التعليم  وينطوي تحته:  وكثرت مسمياته،  التعليم  من  النوع   هذا  وتنوعت طرق  ولقد تعددت 
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  ألمانيا   في   مكانها  بعد  عن  للتعليم   األولى  البدايات  أخذت  وغير ذلك.   والتعليم المفتوح،  والتعليم المنزلي، 
برلين  الفرنسية  اللغة  يعلم  كان  الذي  توسان   شارل  الفرنسي  فكر  حيث  م1856  عام وجوستاف    في 

  بالمراسلة.   اللغات لتعليم مؤسسة تأسيس  في برلين  في الحديثة اللغات جمعية أعضاء أحد النجنشدات

لها   تابع  مكتب  بفتح  االنتظامية  الجامعة  تقوم  أن  إحداها  بعد:  عن  التعلم  مراكز  لعمل  طرق  ثالث  هناك 
  مقرها  يف  الجامعية  للدراسة  التقليدي  بالشكل  احتفاظها  إلى  باإلضافة  بعد  عن   التعليم  خدمات  لتقديم

 مكتب   بافتتاح  م٢٠٠٠  عام  وقد أكملته  النظامي  ببرنامجها  المعروفة  بوسطن  جامعة  وذلك مثل  ،الرئيس 
 واألقراص  والفيديو،  اإلنترنت،  تقنية خالل  من  العالي للتعليم  معتمدة  أكاديمية   برامج  لتقديم  بعد عن  التعلم

  تسمى  ما  عادة  جامعة  خالل  من  بعد  عن   التعليم  خدمات  تقديم  على  يعمل  الثاني   النوع   المضغوطة.
وتفتح    واإلنترنت،   واألقمار الصناعية،   المراسالت،  طريق   عن   الطالب   مع  تتواصل  المفتوحة   بالجامعة

افتتحت  بعد.  عن  المتعلمين  دول  في   لها  مكاتب  مثل   العالم   دول  من  العديد  في   مفتوحة  جامعات  وقد 
ومتخصصة   معروفة  وأفضل جامعة  أمريكا،  في  الجامعات  أكبر   من  تعد  التي   phoenix  فونيكس  جامعة

مبدئيا   بعد،  عن   التعلم  في  ظروفهم   تحول  الذين   العاملين  للبالغين   التعليم  إكمال  فرصة   لتتيح  وتأسست 
يكونوا   عاما،   ٢٣  عن  عمرهم  يقل   اال   الطالب  لقبول   تشترط   لذلك  الدراسة؛  مواصلة  وبين  بينهم   وأن 

  من  خليط  عن   عبارة   فيها  وطرق التعليم  العالم،  ومركزا حول  تعليميا  مبنى   ٢٣٩  من  ولها أكثر   موظفين 
  والتعليم اإلليكتروني.  والتعليم النظامي بعد  عن التعلم

بالمائة؛  مائة   إليكترونية   الجامعة  فيه   وتكون  األنظمة  هذه  من  الثالث  النوع   شعار  هو  أسوار  بال  جامعة 
اإلليكترونية،  اإلنترنت،  طريق   عن  خدماتها  تقدم اإلليكتروني  والمكتبات   جونز  جامعة  مثل  والبريد 

  اإلنترنت.  على بالكامل المعتمدة األولى الجامعة وهي jones الدولية

  :حيث  من  بعد عن التعلم  عن األولى الفقرة  تتكلم -1
  .استراتيجياته  تعدد)  ب(        .دراسته  سهولة) أ(
  .العربية البالد في  تطبيقه  كيفية)  د(        .للمجتمع فوائده)  ج(

  :وقد  بعد عن التعلم نشأة عن الثانية الفقرة  تتحدث -2
  .المكان دون الزمان  محددة البداية  كانت)  ب(        .النشأة  أمر  اختلط) أ(
  .نشأته  حقيقة  زيفت)  د(      .والمكان الزمان  حددت)  ج(

  :نشأتها  منذ  بوسطن  جامعة  تشتهر -3
  .التقليدي  النظامي  ببرنامجها)  ب(    .بعد عن التعلم  تطبيق  بفكرة) أ(
  .برنامجها في  بعد عن التعلم فكرة بأصالة)  د(  .بعد عن التعلم  لتطبيق باستعدادها)  ج(

  :بعد عن التعلم  جامعات  من  األول  النوع -4
 بلــــدان فــــي متعــــددة مكاتــــب يفتــــتح) ب(      .واحد  رئيسي  مقر لها  جامعاته) أ(

  .الدارسين
  .دولة  كل في  رئيسي  مقر لها  جامعاته)  د(    .رئيسي  مقر  من  أكثر لها  جامعاته)  ج(

  :المفتوحة  الجامعات في  بعد عن التعلم إليها  الموجه الفئة -5
  .النظامي الحضور على قادرة  غير)  ب(   .الحضور  على قادرين  والغير القادرين) أ(
  .الجامعة  مقر  غير بالد في  النظاميين الطالب)  د(   .قادرين  والغير  والمعاقين المرضى)  ج(

  :االتصالووسائل    باإلنترنت عالقتها  كانت أسوار  بال  جامعة -6
  .كليا اعتمادا عليها  اعتمدت)  ب(      .جزئي  بشكل  عليها  اعتمدت) أ(
  .الجديد شكلها  في للجامعة  تطويرا  كانت)  د(    .التعليمية وسائلها ضمن  من  كانت)  ج(

  بداية:  phoenix  جامعة  أنشئت -7
  .والدارسين الطالب فئات  مختلف  لخدمة)  ب(      .العاملين  البالغين  لخدمة) أ(
  .العاملين  للبالغين  نظامية  خدمات  لتقديم)  د(     .األمريكيين الطالب  لخدمة)  ج(
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  اقرأ ثم أجب  - 30

«لقد مكنت ثورة المعلومات واالتصاالت اإلنسان من فرض سيطرته على الطبيعة إلى حد أصبح 
لقد  والطبيعية.  المادية  األخرى،  العوامل  بين  من  الحياة  في  تأثيرا  أكثر  المعرفي  التطور  عامل 
المورد  إنها  بل  خصوصيته،  له  االقتصادية  الموارد  من  أساسيا  موردا  المعلومات  باتت 

تكنولوجيا االستراتي تشكل  كما  الطبيعية،  للموارد  المكمل   ، االقتصادية  الحياة  في  الجديد  جي 
الهائل   التطور  فمع  االقتصادي.  النمو  في  األساسي  العنصر  الراهن  عصرنا  في  المعلومات 
إلى أحد أهم جوانب تطور االقتصاد العالمي   المعلوماتية، تحولت تكنولوجيا المعلوماتية  األنظمة 

  حالي.في عصرنا ال

هذه  أحدثت  وقد  الصناعية،  بعد  ما  الحقبة  في  العصرية  المجتمعات  المعلومات  ثورة  أدخلت  لقد 
التحوالت التي طالت مختلف جوانب حياة المجتمع ، سواء بنيته االقتصادية أو   الثورة جملة من 

إنسانية   عالقات  من  يكتنفه  ما  أو  العمل  للثو   -عالقات  سيكون  أنه  الواضح  ومن  رة مجتمعية. 
التكنولوجية الجديدة أثر كبير في توزيع الدخل، سواء في داخل البلدان أو فيما بينها، بحيث تجرى 
االختصاصات  ولمصلحة  الجديدة،  بالتكنولوجيا  احتكاكا  األكثر  الفئات  لمصلحة  العملية  هذه 
المجاالت  حساب  على  وذلك  الشباب،  عنصر  فيها  يغلب  التي  حداثة،  واألكثر  العصرية 

العابرة واالخت  الكبرى  والشركات  المنتجين  كبار  المصلحة  ستكون  أنها  كما  التقليدية.  صاصات 
للقوميات والمؤسسات ذات اإلنتاج الموجه للتصدير وبديهي أنها ستكون أيضا في مصلحة الدول  
األكثر تطورا القادرة على االستفادة من الميزات المطلقة والنسبية التي يوفرها لها امتالك ناصية 

تكنولوجيا واحتكار القسم األعظم منها، من خالل التبادل الدولي، ومن ثم تكريس تفوقها وتفاقم ال
وعمقا  اتساعا  أكثر  تصبح  والتي  تطورا،  واألقل  النامية  البلدان  مع   ( التكنولوجية  (الفجوة 

  واستعصاء على التذليل» 
  

  : تعني » س«تكري كلمة فإن النص  في  الكلمة فيه وردت الذي السياق ضوءفي  -١

  (ب ) تحريك.                                                                      (أ) تفعيل. 

  (د) تحويل .                                                                    (ج) ترسيخ. 

  الفكرة الرئيسة في المقال السابق :   - 2

        (أ) المقارنة بين تأثير الثورة المعلوماتية والثورة الصناعية. 

  (ب) خطورة الهوة االقتصادية بين الدول الغنية والفقيرة . 

                     (ج) اآلثار االقتصادية الثورة المعلومات واالتصاالت.

  عدالت النمو المعرفي.د) دور الشباب في تسارع م (
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  عالقة «المادية والطبيعية» بما قبلها   -٣ 

  (ب) تعليل.                                                                          ) نتيجة 1(

  (د ) توكيد.                                                      (ج) تفصيل بعد إجمال.  

على ضوء ما ورد في النص من معلومات فإن تأثير الثورة المعلوماتية على الدخل سيصب   - 4
  في مصلحة  

) الدول التي يمثل الشباب   ب(                     (أ) الدول األكثر سكانا ذات األسواق الواسعة. 
  فيها نسبة عالية 

(د) الدول األكثر تطورا والتي                                    (ج) الدول الغنية بالموارد الطبيعية. 
  تمتلك التكنولوجيا.  

  ـ  السبب في تفاقم الفجوة التكنولوجية بين الدول األكثر تطورا وبين الدول النامية   5

  (ب) االحتكار                                                                    (أ ) نقص المال،

  (د) ثورة المعلومات.                                                   (ج) امتالك التكنولوجيا. 

  وفقا للفقرة سيكون للثورة التكنولوجية الجديدة دور في    - 6

  (ب) توزيع الدخل.                                                             (أ) توزيع األعمال.

  (د) راحة اإلنسان.                                                              (ج) تطوير البيئة

  

  

  

  اقرأ الفقرة التالية ثم أجب عن األسئلة التى تليها  -31

أنْ    إلى  يحتاج  بل  بمفرده،  العيش  يستطيع  ال  بطبِعه  مُ   يكونّ   اإلنسان  ومع  ،  جتمعٍ ضمن 
دراسته مكان  أو  منزله،  في  سواًء  األشخاص  من  عمله   ،مجموعة  الخصائص    ؛أو  ألّن 

االجتماعّية هي ِمن ِسمات الطبيعة اإلنسانّية، فالفطرةُ الّسليمة تدعُو اإلنسان دائماً إلى تقديِم الخير 
 .وتنحية الشر بشكٍل نهائي

للخير  الُمهّمة  المصادر  أحد  التطوعية من  تُ ، ألّن تعتبر األعمال  ة إيجابيّ   في عكس صورةٍ   ساهمُ ها 
أفراده بين  الحميدة  األخالق  وانتشار  ازدهاره،  مدى  وتوضح  المجتمع،  يعدُ   ؛عن  العمل   لذلك 
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إنسانّياً مهماً، ومن أحد أهم المظاهر االجتماعّية السّ ظاهرة إيجابّي   التطوعيّ  فهو    ؛ليمةة، ونشاطاً 
 .جتمع الواحدان المُ كّ بين سُ  يةفاهعاون، ونشر الرّ تُ في تعزيِز قيم ال ساهمُ يُ  حضاريّ ّسلوك ُ

العمل التطوعّي هو تقديم المساعدة والعون والجهد ِمن أجل العمل على تحقيِق الخير في المجتمعِ 
اإلنسان يقوُم به طواعية دون    ي ألنّ ى عمٍل تطوعّ سمّ موماً وألفراده خصوصاً، وأُطلق عليه مُ عُ 

داخلّي  إرادة  فهو  فعله،  اآلخرين على  من  ودليل إجبار  الشر،  جانب  على  الخير  لسلطة  وغلبة  ة، 
إلى ازدهاِر  على   ذلك  أّدى  ما،  مجتمع  في  والبناءة  اإليجابية  العناصر  عدد  زاد  فكلما  المجتمع، 

 .تطوره ونموه

التطوعيّ    والممي   للعمل  الفوائد  ِمن  أنواع  العديد  من  نوع  أي  عن  يتميز  تجعله  التي  زات 
أهم   ومن  األُخرى،  ،  األعمال  ومميزاته  على  فوائده  للحصوِل  جيداً  خياراً  التطوعي  العمل  يعد 

يعمل   التي  والمؤسسة  نفسه،  للمتطوعِ  إيجابية  نتائج  تحمل  التي  المهمة،  الخبرات  من  العديد 
  ، جديدة، أو يحسن المهارات التي يمتلكها  لصالحها أيضاً، حيث يمكن للمتطوع أن يكسب مهارات

تطور و  على  المحافظة  في  تساهم  التي  العامة  النشاطات  أهم  من  التطوعية  األنشطة  تعتبر 
  ،يساعد المتطوعين على االستفادةِ من وقت فراغهم، وتحويله إلى نشاٍط تطوعي مفيد و  ،المجتمع

يساهم العمل التطوعي ،وجتمع واألفراد  تخفف األعمال التطوعية ِمَن المشكالت المؤثرة على المو 
  .ال مع األفراد اآلخرينفي زيادة قدرة المتطوعين على التواصل الفعّ 

  ) المعنى الصحيح لكلمة (ازدهار) التى تحتها خط بالفقرة الثالثة: 1(

          (ج) نمو               (ب) تقدم                  (أ) نهوض
  (د) تطوير        

  ) يفهم من الفقرة الثالثة أن مسمى العمل بالتطوعى ألنه:  2(

ــار مــن أحــد             (ج) بــدون قصــد مــن          (أ) بدون مقابل مادى  (ب) بــدون إجب
  (د) بدون علم بالعمل        صاحبه  

  ) تعدد وتنوع مميزات العمل التطوعى دليل على: 3( 

تمــام بــه                (ج) ضــرورة التــدريب (أ) ضرورة المشاركة به      (ب) ضرورة االه
  عليه        (د) كل ما سبق صحيح

  ) عالقة الجملة (تعكس صورة إيجابية) بما قبلها فى الفقرة األخيرة:4(

   (ج) خاص بعد عام                     (أ) تفصيل بعد إجمال     (ب) عام بعد خاص
  (د) تعليل بعد نتيجة       
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  لتطوعى مع الفطرة اإلنسانية بسبب:) يتفق العمل ا5(

                  (أ) الطبيعة اإلنسانية تميل لتقديم العون بدون مقابل  

    (ب) الفطرة اإلنسانية تسعى للتقدم والتطور

                                (ج) الفطرة اإلنسانية تندمج مع مجتمعها

  (د) الفطرة اإلنسانية تحب النشاط والعمل  

  ) من مزايا العمل التطوعي :6(

ــرين              (أ) اكتساب مهارات جديدة        (ب) زيادة اإلنتاج ــع األخ (ج) التواصــل م
  (د) األولى والثالثة           

  ) ما قاله الكاتب في المقال يعد   :7(

ــرد رأي                                  (ب) إدعاء(أ) حقيقة                              (ج) مجـــ
  (د) باطل                                

  

  

  اقرأ، ثم أجب:  -32

ألفًا    البحر المتوسط، حيث تتبع إليطاليا، وتبلغ مساحتها خمسة وعشرين  أكبر جزيرة فى 
خمسة ماليين وعشرة آالف نسمة، وأربعمائة وستين كيلو متر مربع، أما عدد سكانها فيبلغ حوالى 

فى   تتوزع  والتى  بالجزر،  تزخر  التى  البحار  أكثر  من  هو  المتوسط  البحر  أن  بالذكر  والجدير 
فى   جزيرة  أكبر  وتسمى  جزيرة.  وثالثين  أربعًا  المتوسط  البحر  يضم  حيث  منه،  متفرقٍة  أماكن 

  البحر المتوسط (صقلية) باللغة اإليطالية (سيشيليا).

الجزيرة منطقة حكم ذاتى فى إيطاليا، ويوجد حولها الكثير من الجزر الصغيرة تعتبر هذه    
التابعة لها مثل جزر اإليولية. تمتاز بموقع استراتيجى مهم، لوقوعها على طرق التجارة الرئيسية 
اليونان  مدن  أجمل  بأنها  عرفت  التى  غراسيا،  ماجنا  من  تعتبر جزء  كانت  المتوسط.  البحر  فى 

  أرشميدس. أعالمها أهم  القديمة، ومن

من     ممتًدا  نفوذها  كان  وقد  تاريخها،   من  لفترة  ذاتها  حد  فى  مستقلة  دولة  الجزيرة  بقيت 
نوعه، خصوًصا فى األدب،  فريًدا من  تنوًعا  فيها  الثقافة  تتنوع  ومالطا.  باليرمو مروًرا بصقلية 

ف االقتصاد  يعتمد  والعمارة.  والفنون،  والموسيقى،  واللغة،  على  والمطبخ،  أساسى  بشكل  يها 
الساحر،  الطبيعة  بجمال  تتميز  والبرتقال.  الليمون  مثل  الحمضيات  الزراعة، وخصوًصا زراعة 
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فهى مقصًدا مهًما للسياح، الحتوائها على الكثير من المواقع التاريخية المهمة مثل بانتاليكا ووادى 
  المعابد ونكروبوليس. 

بعض الشعوب القديمة القادمة من إيطاليا،    يتكون سكانها من ثالث مجموعات مختلفة تضم  
ومن أبرزهم شعب سيكانى، وكذلك اإلليميين، واألوسينيون، باإلضافة إلى الشعوب األخرى مثل 

  المورغيت، والفينيقيون، واإلغريق. 

رئيس     ويعتبر  الرئاسية،  التمثيلية  الديموقراطية  أساس  على  صقلية  فى  السياسة  تسير 
ر  هو  اإلقليمية  الجمعية الحكومة  بها  فيتوكل  التشريعية  السلطة  أما  األحزاب،  متعدد  بنظام  ئيس 

اإلقليمية الصقلية والحكومة. تنقسم جزيرة صقلية إلى تسع مقاطعات مختلفة، وكل مقاطعة تسمى  
  بحسب عاصمتها. 

  المرادف الصحيح لكلمة (أعالمها) الواردة بالفقرة الثانية:  -من البدائل التالية   -) حدد 1( 

  (ب) آثارها                                                              (أ) جبالها 
      

  (د) رأياتها                                                                      (ج) شخصياتها  

  العنوان المناسب للمقال السابق:  -من بين الخيارات التالية   -) حدد 2(

     (ب) أكبر جزيرة فى العالم                                   عن العالم؟ (أ) ماذا تعرف 

  (ج) أكبر جزيرة فى البحر المتوسط                             (د) عالم البحار والمحيطات

  ) يعتمد االقتصاد فى جزيرة (صقلية) بشكل رئيسى على: 3(

    (ب) الصناعة                                                 (أ) الزراعة
    

  (د) السياحة                                                      (ج) التجارة 

  ) تنقسم جزيرة صقلية إلى:4(

                       مقاطعات (ب)سبع                                                      ست مقاطعات (أ)

  تسع مقاطعات (د)                                                      مقاطعات (ج)ثمان

  ) العالقة الداللية بين الجملة (وخصوًصا زراعة الحمضيات مثل الليمون ......) وما قبلها:5(

  (ب) خاص بعد عام                                                   (أ) تفصيل  
           

  (د) تعليل                                                       (ج) استئناف  
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  شعبًا من الشعوب القديمة والتى تقطن جزيرة (صقلية):   -من البدائل التالية  -) ميز  6(

  (ب) السومريون                                                     (أ) البابليون  
          

  (د) الفينيقيون                                                     (ج) الفراعنة  

  )تسير السياسة فى صقلية على أساس من : 7(

            (ب) الديمقراطية                                                       (أ) الوطنية 

  (د) العلمانية                                           (ج)الرأسمالية        

  اقرأ، ثم أجب: يقول الدكتور زكى نجيب محمود:  -33

تيار (الفهلوة) فلم يعد المهم هو أن    اليوم في أنها انجرفت فىالمأساة فى حياتنا العقلية كلها    
تدقق النظر إذا فكرت، وأن تجد الصياغة إذا كتبت، بل لم يعد المهم هو أن تفكر وأن تكتب على  
التي  الفهولة  فن  تتقن  أن  يكفيك  بل  والكُتاب،  المفكرين  عداد  في  تحسب  أن  أردت  إذا  اإلطالق، 

  !!تضعك في مساقط الضوء دون أن تكون قد مهدت لذلك بعمل فعلي تؤديه

العليا، وأن    اللجان الثقافية  السبيل أن تجد طريقك إلى عضوية  الفهلوة في هذا  ومن فنون 
هذا ومراجعا لذاك!! وأن تدلي برأيك فيما لم تقرأه، وأن تصطنع أمام يوضع اسمك مشرفا على  

النفع والضرر البد أن يكون في أعين  القادر على  النفوذ والسلطان! ألن  الناس وجاهة أصحاب 
  ..الناس أي شيء أراده لنفسه بما في ذلك أن يكون أديبا أو مفكرا أو ما شاء من الصفات

ال   اتهم حياتنا الفكرية  لنا أن نستثني من هذا  إني  الزيف، وربما جاز  راهنة بكثير جدا من 
القليل، ليس كاتب هذه السطور حالة منها، وإني ألقولها قبل أن يرتد  أقل من  الحكم حاالت هي 

إلى نحري بيد أن نتحدث    -غير يدي     سهمي  أننا نستحل ألنفسنا  الذي أعنيه هنا هو   -والزيف 
عما ال نعرفه معرفة مباشرة، بل عرفناه إشاعة عن إشاعة   - نا  أحيا  -وفي حماس شديد االشتعال  

  !!عن إشاعة

الناس    أمام  وتظاهر  القليل  عرف  زائف،  أنه  نفسه  وبين  بينه  يعرف  منا  الواحد  وألن 
الذى أعنيه الزيف  بالكثير، ورأى الظل وزعم للناس أنه قد رأى صاحب الظل وأمسكه بكلتا يديه،  

وأن نلخص شيئا قرأناه وندعي تأليفه وابتكاره، حتى لقد ضاعت المعالم هو أال نفهم وندعي الفم!!  
يبحثون لها عن فكرة، ونحن نبدأ  بالمشكلة  يبدأون  الفارقة بين من يعلمون ومن ال يعلمون!! هم 

  !!بالفكرة نبحث لها عن مشكلة

  ) المعنى الصحيح لكلمة (الزيف) فى الفقرة األخيرة: 1(



ية مع أ/ سالم               وي                                 ف األول الثان الص                  اللغة العر

208 

       (ب) الخداع                                                         (أ) الزور
    

  (د) االحتيال                                                              (ج) المكر

  ) يفهم من الفقرة األولى أن المأساة فى حياتنا اليوم: 2( 

  (ب) سببها أنها تنجرف فى تيار الفهلوة         غير المؤهلين للقيادة  (أ) سببها تصدر
      

   (د) عرفت الواحد منا بينه وبين نفسه أنه زائف                 ) حياة فكرية تتصف بالزيف (ج

  ) من فنون الفهلوة فى الحياة: 3( 

  (ب) السرقة العلمية                                                    (أ) السرقة المادية
    

  (د) الخداع النفسى                                                   لحيل البصرية(ج) ا

  ) (يعلمون)، (وال يعلمون) بين الكلمتين:4(

               (ب) طباق سلبى                                                (أ) مقابلة سلبية

  (د) طباق إيجابى                                                 (ج) مقابلة إيجابية

  ) عالقة الفقرة الثانية بالفقرة األولى:5(

                      (ب) نتيجة                                                   (أ) تفصيل  

  ليل  (د) تع                                                     (ج) تذييل  

  ) ورد بالفقرة السابقة أنه لكى تحسب من المفكرين والكتاب البد من:6(

(ب) أن تجيــد الصــياغة حينمــا                   (أ) أن تدقق النظر حينما تفكر  
      تكتب

  (د) أن تتقن فنون الخداع والحيلة                      فكر وأن تكتب  (ج) أن ت 

  يعنيه الكاتب هو الزيف الذي ) 7(

          (ب) نشر األكاذيب                                                 (أ) نشر اإلشاعات

  (د) سرقة األفكار                                         (ج) التحدث فيما ال نعرفه
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  اقرأ، ثم أجب: يقول الدكتور (مصطفى محمود) متحدثًا عن الماء:  -34

الماء هو أعجب المركبات علي اإلطالق فأكثر من ثلثي الجسم الحي بالوزن مؤلف من  إن    
وعندنا  بالماء  مغطي  األرض  سطح  أرباع  وثالثة  في   325الماء  الماء  من  مكعب  ميل  مليون 

المحيطات وجليد القطبين.. وثالثة آالف ميل مكعب من الماء معلق في السماء علي شكل بخار ،  
وبعض الكائنات تستطيع أن تعيش بال هواء.   . من الماء في جوف األرض  مليون ميل مكعب  2و  

  . ولكن ال يوجد كائن واحد حي يمكن أن يعيش بال ماء

له     بأن  فتصفه  تعود  رائحة  وبال  وبال طعم  لون  بال  إنه  الكيمياء  عنه  تقول  الذي  والماء 
إلي تحت تنزل  السوائل  المركبات فجميع  الخواص في دنيا  ،    أعجب وأخطر  الماء  بالجاذبية إال 

جذوع   في  ليصعد  طبيعته  هيأته  وبهذا   ، الشعرية  بالخاصة  الجاذبية  ضد  فوق  إلى  يصعد  فهو 
فوق  خضراء  ساق  ارتفعت  لما  ذلك  ولوال  النماء..  من  مدى  أي  إلى  والنبات  والنخيل  الشجر 

 . األرض

يت     فهو   ، الماء  إال  الوزن  في  وتزداد  بالبرودة  تنكمش  السوائل  ،  وجميع  بالبرودة  جمد 
ويخف في الوزن.. ولذلك أمكن لصفائح الجليد البارد أن تطفو وتغطي مياه القطبين وتحفظ المياه 
تحتها دافئة بالعزل صالحة لحياة األسماك والحيتان ، ولوال ذلك لماتت الحياة البحرية في الشتاء 

إلى تجمد   البحار  الذري كان ال  ،ُمهلـِكوتحولت  يتجمد في درجة  والماء بحسب تركيبه  له أن  بد 
وكان  الذرية.  علومنا  لنا  تقول  هكذا   ، الصفر  تحت  تسعين  درجة  في  ويسيل  الصفر  تحت  مائة 
في   يتجمد  أنه  حدث  الذي  ولكن  بخار..  هيئة  على  إّال  األرض  في ظروف  يوجد  أّال  هذا  معنى 

األرض   في  الواحد  المكان  في  يوجد  أن  له  أمكن  وبهذا   ، مائة  في  ويغلي  هيئاته  الصفر  علي 
  ة.الثالث: بخار وسائل وصلب وهو أمر آخر حيوي كان البد من توافره لتقوم علي األرض حيا

والتفاعل معها..      األشياء  إذابة  على  خرافية  قدرات  يملك  الذي  الوحيد  السائل  والماء هو 
  . فهو يأكل الحديد.. والصخر.. ونصف المركبات المعروفة ُوِجَدت ذائبة في الماء

  لمعنى الصحيح لكلمة (مهلك) فى الفقرة الثالثة: ) ا1(

         (ب) المدمر                                          (أ) القاتل

  (د) المخرب                                         (ج) المميت

  ) يندرج هذا المقال تحت أى نوع من أنواع المقال التالية: 2(

       (ب) المقال السياسى                                       (أ) المقال االجتماعى  

  (د) المقال العلمى                                             (ج) المقال األدبى  

  ) يناقش المقال فى فقرته األولى: 3(
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ــاء الكيميائ (أ) خ  ــة                       صــائص الم ــطح            ي ــى س ــاء عل ــع الم (ب) توزي
     األرض

  (د) تركيب جزيئات الماء وذراته                       (ج) قدرات الماء الخارقة                

  ) اللون البيانى فى قول الكاتب فى مقاله (فهو يأكل الحديد):4( 

(ب) استعارة تصريحية                                                      (أ) تشبيه بليغ 
       

  (د) استعارة تمثيلية                                                   (ج) استعارة مكنية 

  الخاصة الشعرية):) انسب تعريف لكلمة (5(

لى هيئة بخار لطبقات الجو عليا      (ب)اختالف حاالت الماء صلبة وسائلة صعود الماء ع(أ)
  غازية و 

(د) صعود الماء فى سيقان                 رة الالزمة للحياة (ج) احتفاظ الماء بالحرا 
  النباتات واألشجار  

  ية الجملة:) العالقة بين الجملة (لتقوم على األرض حياة) ببق6( 

                   (ب) نتيجة لما قبلها                                                  (أ) تعليل لما قبلها 

  (د) ترادف بين الجملتين                                           (ج) مقابلة بين الجملتين  

  ) من السمات الفنية لمقال الدكتور (مصطفى محمود) عن الماء:7(

  (ب) التحذير من العادات السيئة              ول موضوعات اجتماعية  (أ) تنا
    

  د على المحسنات البديعية(د) االعتما                        لجمل وسالمة التراكيب  (ج) سهولة ا

  اقرأ، ثم أجب:   -35

عام     فى  تعليمية  آلة  أول  بتطوير  (بيرسى)  المعاهد  ،  1926قام  عمدت  الحين  ذلك  ومنذ 
مثل كثيرة  أجهزه  استخدام  إلى  التعليم  تكنولوجيا  بتطبيق  المختصة  األفالم   :التعليمية  عارض 

في     والمسجل الصوتي ومسجل الفيديو وأجهزة البروجكتور وأجهزة الحاسوب. وبالتطور السريع
الحديثة في مجال الطب،   الحاسوب، وزيادة األبحاث في طرق التعليم، واختراع األدوات  أجهزة 

  شهد الثلث األخير من القرن العشرين ثورة هائلة في مجال الثورة التكنولوجية. 

اليوم تستخدم أنواع التكنولوجيا المختلفة في تحقيق األهداف المختلفة، ففي غرفة الصف  و   
اإللكتروني   البريد  عبر  والمراسلة  المختلفة  الطباعة  لبرامج  استخدام  هناك  المثال  سبيل  على 
برامج  أن  ،كما  المنظم  العمل  مهارات  تنمي  التي  النصوص  وتنسيق  البيانات  قواعد  وبرامج 

باالعتبار كيفية اختالف ت    التخطيط المهم األخذ  الرياضيات. ومن  العلمية ومفاهيم  المفاهيم  سهل 
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وتتفاوت    ،هذه األدوات االلكترونية والمزايا التي تميز كالً منها وتجعلها مفيدة في مجال التعليم
على    األدوات التكنولوجية المستخدمة في غرفة الصف هذه األيام ابتداًء من استخدام أدوات تعتمد 

التاريخية   والوثائق  العلمية  المعلومات  بموسوعات  وانتهاًء  الكلمات،  معالج  كبرنامج  التطبيق 
بلدين  في  الدراسة  غرف  يربط  الذي  المفتوح  والتعليم  التلفازية  والقنوات  االنترنت  على  األولية 

  .مختلفين بعضهما ببعض 

العلم م التعليم يمكن جميع طالب  التكنولوجيا في  الطالب إن استخدام  ، ويشمل ذلك  ن االستفادة 
الذين يعانون من اإلعاقات الجسدية. ومع ذلك فال بد من الحذر عند وضع الخطط التكنولوجية،  

تستطيع   المؤسسات  من  قليل  فعدد  الثمن.  باهظ  التكنولوجيا  استخدام  ألن  التحديث   مواكبةوذلك 
ال جميع  تملك  ال  المثال  سبيل  فعلى  أجهزتها،  في  الكافية  التكنولوجي  المالية  المصادر  مؤسسات 

ويصف   ومكوناتها.  الحاسوب  أجهزة  برمجيات  في  والتغييرات  التحديثات  أربع   )مينز (لمواكبة 
التعلم: دعم  في  التكنولوجيا  الستخدام  أساسية  كمدرس   وظائف  التكنولوجيا  استخدام  يمكن  أوال: 

التلفاز وبرامج  والتعليم  للتدريب  حاسوبية  برامج  خالل  من  والتعليم  خاص  باستخدام    التربوي 
موسوعات  الحاسوب. خالل  من  ما  موضوع  في  والتوسع  للبحث  التكنولوجيا  نستخدم  ثانيا: 

الحاسوب.  ومختبرات  االنترنت  شبكة  على  االلكترونية  البحث  ومحركات  المضغوطة  األقراص 
خالل استخدام برامج   ثالثا: قد تستخدم التكنولوجيا وسيلة إلنتاج المعلومات وتخزينها وتحليلها من

معالج الكلمات وبرامج الطباعة وبرامج التصميم ومحركات البحث على شبكة االنترنت وأجهزة 
رابعا: الفيديو.  مونتاج  البريد    تسجيل  مثل  اآلخرين  مع  لالتصال  وسيلة  التكنولوجيا  تعد 

  اإللكتروني والتعليم المفتوح باستخام األقمار الصناعية. 

  ) فى الفقرة الثالثة كل المعانى التالية صحيحة لها، ماعدا:) كلمة (مواكبة1( 

         (ج) مسايرة                      (ب) مالحقة                  (أ) مواظبة
  (د) مسابقة  

  ) من الوظائف األساسية العملية لتكنولوجيا التعليم: 2( 

                                                                 (ب) التطبيقات المالية      (أ) الخطط التكنولوجية                                   
  األدوات الحديثة فى الطب (ج) الموسوعات العلمية                                        (د) 

  ) من المشاكل التى تواجه استخدام التكنولوجيا فى التعليم: 3( 

ــاهظ                                                دية(أ) اإلعاقة الجس ــثمن البــــــ (ب) الــــــ
    للتكنولوجيا

(د) صـــــعوبة التعامـــــل مـــــع                                    (ج) رفض المجتمع للتغيير  
  التكنولوجيا

  ) من البرامج والتطبيقات التكنولوجية التى تستخدم فى مجال التعليم:4(

    (ب) التطبيقات الطبية                                             الموسوعات المالية(أ) 
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  (د) البرامج االخبارية                                              (ج) التطبيقات التربوية

  ) تكرار العطف فى الجمل (وبرامج الطباعة وبرامج التصميم ومحركات) يفيد:5(

  (د) المشاركة            (ج) العموم والشمول             (ب) الكثرة          وع  (أ) التن 

  )بما قبلها في الفقرة الثانية  يمكن جميع طالب العلم من االستفادة) العالقة بين (6(

(د)                        (ج) توكيد                  (ب) نتيجة        (أ) تعليل  
  توضيح

  :التكنولوجيا وسيلة إلنتاج المعلومات وتخزينها وتحليلها من خالل استخدامتستخدم ) 7(

     برامج الطباعة (ب)                                               برامج معالج الكلمات (أ)

  (د) كل ما سبق         برامج التصميم ومحركات البحث على شبكة االنترنت(ج)

  اقرأ، ثم أجب:   -36

وخاصة في السنوات األخيرة وتكمن  تعتبر ظاهرة االنحالل األخالقى ظاهرة خطيرة جًدا     
نحالل  خطورتها في انها تُلقي بظاللها على كل األفراد وعلى المجتمع وعلى الدولة . ما معنى اال 

جوهر   والشابات  الشباب  بعض  فقدان  شديدة  ببساطة  هو  األخالقي؟  والمبادئ والفساد  القيم 
االخالقية االسالمية وقيامهم بكل ما يتنافى مع اآلداب العامة واإلسالمية خاصة . والجدير بالذكر 
عليهم  ينطبق  المقيتة وال  الظاهرة  هذه  لخطورة  ومدركون  واعون  وشاباتنا  شبابنا  من  الكثير  ان 

والسلوكيات  بالقيم  ملتزمون  ألنهم  األخالقي  والفساد  االنحالل  الذي   تعريف  .والسؤال  القويمة 
يطرح نفسه هو : ما هي أسباب هذا االنحطاط السلوكي؟ لم ينتج هذا التدهور األخالقي من فراغ 

  : ، بل له أسباب متنوعة وأهمها

األبناء مثل البراعم الصغيرة يلزمها الهداية والعناية منذ نعومة  فسوء التربية األسرية لألبناء   -
القيم مفهوم  وتطوير  حض    أظفارهم  .فمثال  األبناء  هؤالء  أعمار  مع  يتناسب  بما  االسالمية 

وتشجيع االبناء على إحترام الجيران ومساعدتهم وخدمتهم اذا لزم األمر. وتعويد األبناء على  
قول الصدق منذ الصغر إفهامهم ان الصدق سمة من سمات االنسان المهذب والخلوق وإنماء 

ألبوان هما الملهمان لألبناء في قول الحقيقة والصدق  هذه الصفة الطيبة في عقولهم . وليكن ا
 . حتى ولو كان على أنفسهم

الحسنة وحث   - للقدوة  مثاال  يكونا  ان  األبوين  يجب على   . االسرة  داخل  الحسنة  القدوة  غياب 
األبناء األكبر سنا على ان يكونوا قدوة لمن هم اصغر سنا داخل األسرة الواحدة. الصغار من 

تقليد    األطفال يميلون و األخ األكبر او األخت الكبرى ، فإن لم يكن اآلباء أحد الوالدين  أالى 
   . و كليهما فسوء األخالق يثبت في عقول وسلوكيات األبناءأحدهما أواالمهات قدوة حسنة 

تجتمع األسرة على مائدة الطعام ثم يأوي كل الى وكره مما ُيغيب لغة الحوار االسري واإلرشاد 
وتقدي  بالصراخ المشورة  م  والنصح  األبناء  مع  يتعاملون  اآلباء  من  الكثير   . األبناء  مشاكل  في 

بهم   والخاصة  الخاطئة  يتصرفون على طريقتهم  احيانا  األبناء  يجعل  مما  المخيف  الحاد  والنقاش 
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على اعتبار ان اآلباء واالمهات غير جديرين بعرض مشكلة ما عليهم .ومن البديهي ان المشاكل  
  !! وفرة في الشارع وفي المدارس والجامعاتاألخالقية مت

  ) المقابل الصحيح لكلمة (المشورة) فى الفقرة األخيرة:1( 

(د)              (ج) التعصب                       (ب) االستعباد         (أ) القهر
       االستبداد

  ) أنسب عنوان للفقرة الثانية من المقال السابق:2( 

(ب) مفهوم القيم اإلسالمية فــى        (أ) دور التربية األسرية فى تنمية األخالق  
    التربية

(د) الصـــدق ســـمة مـــن ســـمات                     ج) احترام الجيران وحقوقهم(
  اإلنسان المهذب

  ) من الشخصيات التى يتخذها الطفل قدوة له فى سلوكياته، كل ما يلى صحيح عدا واحدة: 3(

   (ب) األخوة واألخوات                                                      ن(أ) الوالدا
    

  (د) نفسه وذاته                                           (ج) األصدقاء 

  ) يقصد بظاهرة (االنحالل األخالقى):4(

    (ب) التمرد على ثقافة المجتمع     (أ) تقليد الغرب                                       

  (د) تعامل الوالدين الخاطئ مع األبناء                           (ج) فقدان القيم األخالقية        

  ) (يجعل األبناء يتصرفون على طريقتهم) عالقة الجملة بما قبلها:5(

  (د) تعليل                     (ج) تذييل            (ب) نتيجة     يد  (أ) توك

  ) من أمثلة التربية الحسنة لألبناء، كل ما يلى صحيح ماعدا واحدة هى:6(

                (ب) احترام الجيران وحقوقهم             على التحلى بالصدق (أ) تعويد األبناء  
  (د) اتخاذ القدوة بال تمييز                         أعضاء المجتمع (ج) االندماج مع

  يؤدي إلى : تجتمع األسرة على مائدة الطعام ثم يأوي كل الى وكره) 7(

(د) تزايــد             (أ) حل المشاكل            (ب) العزلة           (ج) غيــاب لغــة الحــوار  
  المشاكل
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  رحلة أعظم أنهار الدنيا اقرأ، ثم أجب:   -37

اعتمدت موسوعة جينــيس ريكــورد لألرقــام العالميــة نهــر النيــل أطــول أنهــار العــالم، بطــول يمتــد       
كيلو مترا، متفوقا على نهر األمازون، ثــاني أطــول أنهــار العــالم بعــد نهــر النيــل. يقطــع النيــل   6,695

عــدال مســاره العظيم رحلته الطويلة العجيبة من المنبع، وصوال للمصب، جامعا روافده، مبدال أســماءه، م
عبر الصخور والمستنقعات والوديان، مخترقا حدود إحدى عشرة دولة، جميعهــا نالــت شــرف االنتســاب 
إليه، فيم أطلق عليها دول حوض النيل، وتضم دول حوض النيــل كــال مــن: مصــر والســودان، وجنــوب 

  ديمقراطية، وإريتريا.السودان، وإثيوبيا، وأوغندا، وكينيا، وتنزانيا، ورواندا، وبوروندي، والكونغو ال

كيلو مترا حتــى يصــل بحيــرة كيوجــا، ثــم   70ويبدأ النيل رحلته من بحيرة فيكتوريا، ويقطع مسافة       
كم ، حتى يصل إلى بحيرة ألبرت، وهناك يســمونه   500يستكمل رحلته عبر الصخور والوديان لمسافة  

ر شالل فوال، ويتغيــر اســمه هنــاك إلــى باسمها، ثم يغادرها متجها إلى جنوب السودان، وهناك يتدفق عب
، ويتجه نحو منطقة المستنقعات الكثيفة فتتفرع مياهه ن«بحر الجبل»، ويستكمل رحلته فيلتقي بنهر أسوا

ثم تعود لتتجمع مرة أخرى، ثم يلتقي بنهر السوباط، ويتغير اسمه إلى النيل األبيض، ويغير مساره نحــو 
نوب السودان مخترقا حــدود جمهوريــة الســودان، وعنــد وصــوله الشمال، ويستمر في جريانه، مغادرا ج

العاصمة السودانية الخرطوم، يلتقي هناك بالنيل األزرق، وتتحد مياههما فــي مســار واحــد هــادر يســمى 
نهر النيل، بعدها يشق طريقه متجها صوب مصر، وقبل دخولها يلتقي بأخر روافده نهر عطبرة، ويتحــد 

أرادها هللا له، متفرعا على أرض مصر إلى فرعين: فرع دمياط إلى الشرق،  معه منطلقا إلى غايته التي
وفرع رشيد إلى الغرب، وصوال إلى سواحل البحر المتوسط، يصل النيل إلى مصر مكونا الــدلتا، واهبــا 

  أرضها الحياة والنماء؛ ريا وزراعة، ونقال وتجارة وصيدا.

 إلــى  الغــرب  فــي  اإلســكندرية  مــن  المصري  الساحل  من  مترا  كيلو  241وتمتد دلتا النيل على طول       
مليــون   40حــوالي    عليهــا  ويعــيش  العــالم،  فــي  األنهــار  دلتــا  أكبــر  من  واحدة  وهي  الشرق،  في  بورسعيد

مليــون طــن مــن الطمــي   110نسمة، أي ما يقرب من نصف سكان مصــر. ويحمــل نهــر النيــل حــوالي  
لطمي هذه أثر كبير على دول الحوض، حيث تجدد سنويا، يأتي معظمها من الهضبة الحبشية، ولكميات ا

  خصوبة التربة على ضفتيه، وتقلل مخزون السدود المقامة من المياه.
  

  يز نهر النيل على أنهار العالم وفق موسوعة جينيس؟ تم   بم -1

عدد الدول   -د           حجم مياهه.  -ج       . طول مجراه -ب           بسعة مجراه.    -أ
  المستفيدة

  أين تقع أكبر دلتا في العالم؟ -2

مصر بين فرعي النيل في دمياط   -ب                جنوب السودان على ضفاف نهر السوباط. -أ
  ورشيد. 

إثيوبيا على ضفاف بحيرة  -د            السودان عند التقاء النيلين األبيض واألزرق. -ج
  فيكتوريا.
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  .الثالثة والفقرة الثانية الفقرة بين العالقة استنتج -3

رأي بعده  -د        مقدمة تليها نتيجة.  -ج    إجمال بعد تفصيل.  -ب        تفصيل بعد إجمال. -أ
  دليل. 

  . «النيل» مسمى النهر فيها يتخذ  التي المرحلة استنتج -4

امتزاج مياه النيل األزرق بمياه  -ب          انحدار مياه األمطار الغزيرة من هضبة فيكتوريا -أ
  نهر عطبرة.

التقاء النيلين األبيض   -د   تفرع مياه النهر إلى فرعي رشيد ودمياط وتكون دلتا النيل.  -ج
  واألزرق عند مدينة الخرطوم. 

  تا.للدل الخصبة التربة تكونت  كيف تفسر التي  المقولة يلي  مما  حدد -5

اشتغال ما يقرب من نصف سكان مصر بالزراعة على ضفتي   - ب              تفرع مياه النهر عند دخوله مصر إلى فرعي دمياط ورشيد.  - أ
  النهر.

  ترسب الطمي الذي تحمله مياه النهر وتراكمه عبر آالف السنين.  - تراكم الطمي في فتحات السدود المقامة، وتراجع مخزونها من المياه. د  - ج

  هات من الموضوع ما يتفق مع مقولة «هيرودوت : (مصر هبة النيل) .  -6

  يشق النيل طريقه متجها صوب مصر ، وقبل دخولها يلتقي بآخر روافده نهر عطبرة ويتحد معه. - أ

  وتجارة وصيدا. يصل النيل مصر مكونا الدلتا، واهبا أرضها الحياة والنماء؛ ريا وزراعة ونقًال   - ب

  الهضبة الحبشية. مليون طن من الطمي سنويا، يأتي معظمها من 110النيل حوالي يحمل  - ج

  التربة على ضفتيه. تؤثر كمية الطمي التي يحملها النيل على دول الحوض، حيث تجدد خصوبة - د

اكتب في ضوء فهمك للموضوع رأيا مبررا تجاه من يجرفون تربة األراضي الزراعية،   -7
  نية عليها. ويقيمون المباني الخرسا

ال يجوز تحويل األراضي الزراعية إلى مباني خرسانية، ونغير الطبيعة الريفية التــي وهبهــا هللا   -أ
  لمصر.

فمــن ال يملــك  ال يجوز إهدار ثروة طبيعية ال تعوض، وهبها النيل لمصر عبــر آالف الســنين،  -ب
  قوته ال يملك إرادته.

  الحضاري لمصر.  الزراعية ضرورة لمواكبة التطورتجريف التربة والبناء على األراضي   -ج

تعويضــها   تجريف التربة جريمة في حق مصــر، أمــا البنــاء علــى األراضــي الزراعيــة فــيمكن  -د
 .بزراعة الصحراء

    )معمار القدس( اقرأ ثم أجب :  -38

مدينة القدس: فالقدس مدينة لم تلق مدينة في العالم كله عبر التاريخ اهتماما كبيرا للدرجة التي حازتها     
  مقدسة لكل الديانات السماوية، ومن أبرز معالم القدس المسجد األقصى، وقبة الصخرة، وكنيسة القيامة. 

المسجد األقصى يقع في بلدة القدس القديمة في زاويتها الجنوبية الشرقية، ويحتوي على مجموعة         
غ عددها حوالي مائتي معلم تاريخي، ويغطي المسجد قبة من القباب واألبنية والمحاريب والمصاطب، يبل
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وقبة  األقصى  المسجد  بين  العامة  بعض  ويخلط  كبيرة،  المسجد  وساحة  الحجم،  صغيرة  اللون  فضية 
القبلتين، وثالث  النبي، وأولى  أنه مسرى  المسجد األقصى يستمد قدسيته من  الصخرة؛ وحقيقة األمر أن 

  ي مقام مقدس يقع قريبا من المسجد األقصى.الحرمين، أما الصخرة المشرفة فه

التي       المشرفة  للصخرة  نسبة  االسم  بهذا  سميت  الذهبي؛  اللون  يغطيها  التي  المشرفة  الصخرة  وقبة 
 عرج منها النبي إلى السماء في رحلة اإلسراء والمعراج، وقد تم بناء القبة في عهد الخليفة األموي عبد 

شرع مهندسو الدولة األموية في بناء القبة، وفيها تجويف طبيعي يدعى    هـ، وقد 66الملك بن مروان سنة  
أظهر  قد  الصخرة  قبة  لبناء  الهندسي  المخطط  إن  هذا.  يومنا  للعيان حتى  األرواح، وهي ظاهرة  مغارة 
إبداعا في التصميم، فقد بنيت القبة على ثالث دوائر هندسية، وصممت لتكون الدائرة المركزية التي تحيط  

الدعامات بالصخ تحيط  بالرخام،  مكسوة  عمودا  واثني عشر  دعامات حجرية  أربع  على  تقوم  وهي  رة، 
بالصخرة بشكل دائري منسق، والجدران الداخلية والخارجية للبناء قد كسيت بألواح الفسيفساء واألحجار 

  منقطع المثيل.  الكريمة واألصداف البحرية، كل ذلك أعطى للمكان بهاء

المعا     أبرز  الغربي من  ومن  الشمالي  الجزء  القيامة، وتقع في  المقدسة أيضا كنيسة  بالمدينة  الدينية  لم 
م، وهي بناء دائري   335البلدة القديمة، حيث قامت ببنائها الملكة هيالنة» والدة الملك قسطنطين قرابة  

تزخر الشكل يضم أعمدة وأروقة، كما يضم القبر المقدس الموجود في كهف صغير نحت في الصخر، و
وتعلوها  بالرخام،  مغطاة  وأرضها  واأليقونات،  والصور  الجميلة،  والفسيفساء  بالزخارف  القيامة  كنيسة 
كما  الدنيا،  نصف  كنيسة  بقبة  وتسمى  أصغر،  واألخرى  المقدس،  القبر  فوق  كبيرة  قبة  إحداهما  قبتان، 

على مصلى مسيحي    أيضا تحتوي الكنيسة على ثالث عشرة بئرا لتجميع مياه األمطار، وتحتوي الكنيسة  
على شكل سداسي، وتقضى العادات المقدسية بأن تحمل ثالث عشرة عائلة عربية أعالما في احتفاالت 
سبت النور الذي يسبق عيد الفصح، وتقوم عائلتان إسالميتان بحراسة الكنيسة، وهما عائلتا «آل جودة»  

  ليه المسيحيون منذ قرون مضت.و«آل نسيبة»، ومهمتهما هي فتح الكنيسة، وهذا األمر اتفق ع 

لزلزالين        تعرضت  فقد  تاريخها؛  خالل  عديدة  طبيعية  لعوارض  القدس  مدينة  معالم  تعرضت  وقد 
تعرضت  ثم  الدينية،  معالمها  من  تضرر  ما  ترميم  إلعادة  الخلفاء  دعا  مما  العباسي،  العهد  في  عنيفين 

الق الفاطمي في أحدهما وقعت  أنذاك، وأثناء  لزلزالين عنيفين في العهد  بة على الصخرة، فأعيد ترميمها 
الدين   «صالح  أمر  أن  إلى  معالمها،  طمس  محاوالت  إلى  القديمة  المدينة  تعرضت  الصليبي  االحتالل 
األيوبي» بإعادتها إلى ثوبها األنيق بعد التحرير مباشرة، وحاليا تتعرض القدس لمحاوالت طمس معالمها 

  ني. وتهويدها من قبل االحتالل الصهيو

  ة للفقرة الرابعة؟ يما الفكرة الرئيس - 1

المخطط الهندسي لبناء قبة   - ب                             نمط الزخارف المعمارية لمدينة القدس.  - أ
  الصخرة،

  الموقع الجغرافي لقبة الصخرة. - د                        الفرق بين المسجد األقصى وقبة الصخرة. - ج

  ؟ القبة التي تغطي المسجد األقصىما لون  - 2

.                             ذهبي -ج                              فضي. - ب                             برونزي.   - أ
  سماوى.   - د

  بما قبلها في الفقرة األولى.السماوية»  الديانات لكل مقدسة مدينة «فالقدس:   عبارة عالقة استنتج - ٣

                           توضيح.  -  ج                       استدراك.   - ب                               تفصيل. - أ
  تعليل.  - د

من ناحية التصميم   استنتج من القطعة وجه االتفاق بين كل من قبة الصخرة وكنيسة القيامة - 4
  الهندسي. 
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  - د                        لون القباب. -ج                األعمدة.عدد  - ب                  الشكل السداسي. - أ
  الشكل الدائري. 

  استدل من خالل فهمك للقطعة على تميز مدينة القدس على سائر مدن العالم. - 5

كثرة الفسيفساء والزخارف التي   -ب                      بقاؤها عامرة رغم وقوع أربعة زالزل مدمرة. - أ
  يها. تزين مبان 

تعرضها لالحتالل ومحاوالت  -د                             قدسيتها لكل من المسلمين والمسيحيين. - ج
  طمس الهوية. 

  هات من القطعة ما يدل على قدسية قبة الصخرة للمسلمين.  - 6

مقدسة عند فوقها تقع صخرة  -ب                            تحتها البقعة التي عرج منها إلى السماء. - أ
  المسلمين.

  تضم أولى القبلتين.  - د                                                        تحوي القبر المقدس. - ج

  هات من الموضوع ما يفند المزاعم الصهيونية بحقهم التاريخي في القدس.  - 7

ة عليها ، ومحاولتهم طمس  تتابع الغزا - ب تحوي طرزا معمارية فريدة تعتمد على القباب واألعمدة . - أ
  هويتها. 

تضم مقدسات مهمة لكل من   - د                    تناول الموضوع معالم إسالمية ومسيحية فقط.  - ج
  المسلمين والمسيحيين. 

    اقرأ ثم أجب : -39

وكنت أعود كل يوم فأرمي كتبي وكراساتي وأخرج إلى الشارع أللعب مــع أقرانــي، فــأزجر عــن 
فأصعد وأطل على الالعبــين مــن الشــرفة وبــي حســرة ولهفــة، وأســمعهم يصــفونني بالعقــل اللعب  

والهدوء فألعن العقل وأذم الهدوء فقد كنت مكرها علــى ذلــك ال مــدفوعا بطبــاعي وميــولي، ومتــى 
رأيت طفال ساكناً قليــل الحركــة، فــأعلم أنــه مــريض أو ضــعيف أو ممســوخ ، ومتــى يلعــب الولــد 

  لك في طفولته؟ويجري إذا لم يفعل ذ

ويدخل الليل فأجلس قريبا من المصباح وأفتح الكتاب وأقرأ خوفا من السوط ال رغبة في التعلــيم،  
ويراني أبي فيشفق على عيني أن تؤذيهما القراءة في الليل، فينهاني عنها، فأطوي الكتاب وأســكت 

يقــول لــي: ال تقــاطع وأضيق ذرعا بهذا الصمت، فأفتح فمي وأهم بكــالم فينهــاني أبــي وينهرنــي و 
الكبار، وال تحشر نفسك معهم فأقول: إنه لــيس هنــا صــغار أحشــر نفســي معهــم، فمــع مــن أتكلــم؟ 

  فيضع إصبعه على فمه، فأسكت. 

ثم ينتقد صبري فأعود إلى الكالم فيقول لي: «ألم أقل لك إن هــذا الكــالم ال يليــق؟ فــأعترض بــأني 
هما ما ال يليق بي؟ فيبتسم وال أدري لمــاذا؟ وياريــت لــي أراه يتكلم، وأرى أمي تتكلم، فلماذا يليق ب 

على كتفي وخدي، وقد يقبلني ويمسح لي شعري، فأتململ وأقول لــه: إنــي أريــد أن أتكلــم وألعــب، 
فمع من؟ وأخــي أصــغر منــي بــأربع ســنوات، وهــو علــى كــل نــائم، فتحملنــي أمــي إلــى الخادمــة، 

  ها وأحاديثها حتى يعليني النعاس . وتوصيها بي، وتتركني معها، فتسري عني بحكايات 
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  ؟   معهم نفسك تحشر بقوله المقصود ما  -1

تتدخل في شئونهم   -ب                       تطيل الجلوس بينهم .                                -أ
  الخاصة. 

تتدخل في حديثهم دون   - د                     تتطاول في حديثك إليهم.                          -ج
  إذنهم. 

  األخيرة؟  الفقرة من  فهمت كما  يتململ  الطفل جعل الذي ما  -2

صغر من أخيه وكثرة   -ب                             انشغال والديه عنه بشئونهما الخاصة. -أ
  نومه. 

افتقاده من يشاركه اللعب  -د                                 يل والده له ومسحه على شعره.تقب  -ج
  والكالم .  

ليه هيئة األب كما وصفها الكاتب في قوله: «فيضع إصبعه على فمه، فأسكت ع تدل ما  استنتج -3
.  

                        مداعبة وتلطف.  -ج                 إعراض وإهمال. -ب                زجر ونهي .  -أ
 تهديد ووعيد.  -د

  . تربيته في الكاتب والد  اتبعه  الذي األسلوب - قرأت ما خالل  من -  استنتج -4

حنو يغلب عليه شدة    -ب                                                           غلظة وقسوة. -أ
  الحرص على التهذيب. 

  إهمال وحرمان. -د           توازن بين الشدة واللين، وبين المنع واإلباحة. -ج 

 ورغباته.  حاجاته  عن التعبير في الكاتب شخصبة - الفقرة فهم خالل من  - وضح  -5

  .مدلل مسرف في مطالبه الكاتب -أ

  . الكاتب مندفع مجاهر بحاجاته -ب

  الكاتب فهو متهور ومشاغب. -ج

  الكاتب فهو متمسك بها. -د

يرضي االبن، ويحظى بقبول األب في ضوء فهمك    أن يمكن كان الذي التصرف اقترح -6
  للموضوع. 
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  يقرأ كثيرا حتى يغلبه النوم.   -ب                                   ينام مبكرا مثل أخيه الصغير. -أ

  يتكلم مع والديه فيما يخصه.    - د                              يشارك أقرانه اللعب في الشارع. -ج

  البنه؟  تربيته في األب اتبعه ما على تنطبق التي المقولة ما  -7

  من شابه أباه فما ظلم.  - ب.                        فتعصرسر وال لينا ال تكن صلبا فتك -أ

  خير الكالم ما قل ودل.   -د            ومن يك حازما فليقس أحيانا على من يرحم. -ج

  لتعليم عن بعد ا اقرأ ثم أجب : -40

التعليم عن بعد هو عملية نقل المعرفة إلى المتعلم في موقع إقامته أو عمله، بدال من        
والمهارات   المعرفة  إيصال  أساس  على  مبني  وهو  التعليمية،  المؤسسة  إلى  المتعلم  انتقال 
والمواد التعليمية إلى المتعلم، عبر وسائط وأساليب تقنية مختلفة، حيث يكون المتعلم بعيدا أو  
  منفصال عن المعلم أو القائم على العملية التعليمية، وتستخدم التكنولوجيا من أجل ملء الفجوة

 ً   لوجه.  بين كل من الطرفين، بما يحاكي االتصال الذي يحدث وجها

لم يبدأ التعليم عن بعد في العصر الحديث، بل يمتد ألكثر من مائتي عام، حيث كانت        
حيث كان يقدم دروسا أسبوعية عبر صحيفة   )كاليب فيليبس  (على يد    م  1729البداية عام  

جازيت( الراديو  )بوسطن  استخدم  وقد  عام  ،  الغرض   جامعة  بدأت  حيث  م،1922لهذا 
 وفي   التلفاز،  أجهزة  طريق  عن  ثم  الراديو،  جهاز  عبر  المقررات  من  عدد  تقديم  في  بنسلفانيا

 مع   األوسع  االنتشار  كان  م ١٩٩٢في عام  و  التعليمي،  المجال  الكمبيوتر  دخل  م١٩٨٢  عام
 عام  وفي  م،1999  عام  في  التعلم  إدارة  أنظمة  ظهور  بدأ   حيث  اإلنترنت،  شبكة  ظهور
  . المفتوحة المقررات  مبادرة للتكنولوجيا  ماساتشوستس معهد أطلق م٢٠٠٢

      ) بعد:  عن  التعليم  يوفرها  التي  المزايا  أبرز  لكل 1ومن  التعليمية  الفرص  إتاحة   (
الحادي والعشرين،  2المتعلمين، ( القرن  الحياتية والتركيز على مهارات  المهارات  ) تعزيز 

المتعلمين )  3( لحاجات  والمناسبة  المالئمة  التعليمية  الظروف  وفق  التعلم  يتيح  إذ  المرونة؛ 
) (4وأوقاتهم،  التعلم،  عملية  استمرارية  تحقيق  التي 5)  البحوث  أثبتت  حيث  الفاعلية؛   (

أجريت على هذا النظام بأنه ذو تأثير يوازي أو يفوق نظام التعليم التقليدي، وخصوصا عند 
تقني على استخدام  اإليجابية  هذه  وانعكاس  بكفاءة،  المتعددة  والوسائط  بعد  عن  التعليم  ات 

التعليمي،( (6المحتوى  وتفاعلية،  مبتكرة  بطرق  للمتعلمين  المناهج  يقدم  إذ  االبتكار؛   (7  (
استقاللية المتعلم؛ حيث تنظيم موضوعات المنهج وأساليب التقويم حسب قدرات المتعلمين، 

  هذا النوع من التعليم بأنه ال يكلف مبالغ كبيرة من المال.) المقدرة؛ إذ يتميز 8(

الفعلي         االستعداد  عدم  بعد:  عن  التعلم  على  القائمون  يواجهها  التي  التحديات  ومن 
لديهم  يكن  لم  المعلمين  من  كبيرة  نسبة  إن  حيث  المفاجئة،  االنتقالية  المرحلة  لهذه  للمعلمين 

د من  تمكنهم  التي  الالزمة  خبرة الوسائل  يملكون  ال  المعلمين  وبعض  بعد،  عن  التعليم  عم 
كافية في الجانب التقني التي تسمح بإدارة عملية التعلم عن بعد وتنفيذها على أكمل وجه، أو  
في صناعة المحتوى التعليمي المالئم، كذلك عدم ا استعداد بعض المتعلمين وأولياء األمور  

قبله من بعضهم، وعدم قدرة المتعلمين في التعليم لمبدأ التعلم عن بعد، ومن ثم رفضه وعدم ت
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المهني والتقني على التعلم في فصول افتراضية في بعض التخصصات التي تتطلب أعماال 
والمواد   األدوات  استخدام  يلزمها  العمل،  ورش  في  مباشرة  وتقييمات  وتدريبات  تطبيقية 

المو قلة  التعليمية والمعدات الالزمة كالرعاية الصحية، باإلضافة إلى  اد الرقمية والتطبيقات 
التي توجه للمتعلمين ذوي االحتياجات الخاصة، والتحديات التقنية في البنية التحتية، وضعف 
إلى  الوصول  من  المجتمع  شرائح  جميع  تمكن  التي  التقنية  توافر  وعدم  االتصال،  شبكات 

ك عدد  من  اإلنترنت  شبكات  على  المتزامن  الضغط  جانب  إلى  من المعلومات،  جدا  بير 
إدارة  وآليات  االفتراضية،  للفصول  الوصول  ومشكلة  سواء،  حد  على  والمتعلمين  المعلمين 
ومتابعة عملية التعلم من قبل األجهزة اإلدارية والمشرفة على هيئات التعليم، وآليات التقييم 

  الواضحة وضمان نزاهتها وتنفيذها من قبل المتعلم نفسه.

  عن بعد:  ويوجد نمطان للتعليم       

بشكل         نفسه  الوقت  في  والمتعلم  المعلم  فيه  يجتمع  الذي  التعليم  المتزامن، وهو  التعليم 
متزامن في بيئة تعليمية حقيقية، وذلك من خالل لقاء إلكتروني مباشر، يتمكن الطرفان فيه 
والحائط  االفتراضي  اللوح  باستخدام  والتفاعل  األسئلة  وطرح  والحوار،  المناقشة  من 

خالل ا من  أو  محادثة  غرف  عبر  ذلك  ويكون  المشاركة،  الوسائط  على  والتعليق  لتفاعلي، 
  تلقي الدروس عبر ما يعرف بالفصول االفتراضية، إضافة إلى أدوات أخرى. 

للمعلم أن يضع مصادر       إذ يمكن  الزمن،  تعليم متحرر من  المتزامن، وهو  التعليم غير 
ى الموقع التعليمي، ثم يدخل المتعلم الموقع في أي وقت،  التعلم مع خطة التدريس والتقويم عل

المعلم،   مع  متزامن  اتصال  هناك  يكون  أن  دون  من  التعلم  إتمام  في  المعلم  إرشادات  ويتبع 
  فالتعليم غير المتزامن ال يحتاج إلى وجود المتعلمين كافة في الوقت نفسه.

.  

  »التعليم عن بُعد  «ما المقصود بمصطلح  - 1

      وصول الخدمة التعليمية إلى المتعلمين المقيمين في المناطق النائية. (أ)  

  .نقل المحتوى التعليمي للطالب بواسطة أجهزة الحاسب اآللي(ب)

  .   تعلم المحتوى التعليمي مباشرة من مصادره، دون االستعانة بوسيط(ج)

 للمتعلمين دون تقيد بحدود الزمان أو المكان. إيصال المحتوى التعليمي (د)

  ما أول وسيلة استخدمت في التعلم عن بعد؟   - 2

                                                             البث اإلذاعي.(أ)   

  القنوات التليفزيونية.(ب) 

                                                     الصحف المطبوعة. (ج) 
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 الشبكة الدولية للمعلومات.(د) 

استنتج من الفقرة السابقة الصعوبة التي تعترض تطبيق التعليم عن بعد في التعليم   - 3
  المهني والفني

 بعد.  نقص المعدات واألدوات الالزمة لتدريب معلمي التعليم الفني على أساليب التعليم عن (أ) 

 قلة عدد الفصول االفتراضية في بعض التخصصات، وعجزها عن استيعاب جميع الطالب. (ب) 

 افتقار الفصول االفتراضية للرعاية الصحية الالزمة لجميع الطالب الملتحقين بها.  (ج) 

 التعلم. افتقار التعليم عن بعد لألساليب الالزمة لتدريس وتقييم الجانب العملي التطبيقي من (د) 

  االنترنت والتعلم عن بعد.  العالقات بيناستنتج  - 4

                                    اإلنترنت وسيط التعلم عن بعد. (أ) 

  اإلنترنت مصدر التعلم عن بعد. (ب)  

                                  التعلم عن بعد إنترنت تعليمي. (ج)  

 التعلم عن بعد أداة من أدوات اإلنترنت.  (د) 

هات من الموضوع ما يدل على أن المساواة بين المتعلمين وتكافؤ الفرص بينهم   - 5
  بعد " يتطلب االنفاق على تقوية البنية التحتية.  فى التعليم عن 

الوصول إلى  ضعف شبكات االتصال، وعدم توافر التقنية التي تمكن جميع شرائح المجتمع من (أ) 
  المعلومات.

 عدم قدرة المتعلمين في التعليم المهني على التعلم في فصول افتراضية في التخصصات التي تتطلب أعماًال تطبيقية في ورش العمل  (ب)

عدم استعداد المتعلمين وأولياء األمور لمبدأ التعلم عن بعد ، ومن ثم رفضه لدى بعضهم وعدم (ج) 
  تقبـله. 

المعلمين ال يملكون خبرة كافية في الجانب التقني تسمح بإدارة عمـليـة التـعلم عن بعد،  بعض (د) 
  أكـــل وجـه.  وتنفيذها على

أوجدت جائحة كورونا أزمة تعليمية تعد من أخطر األزمات التي واجهها العالم ونظمه التعليمية ، فقد   - 
يمية األمر الذي يتطلب ضرورة إعادة التفكير  أدت إلى حرمان الماليين من التواجد في المؤسسات التعل

 في نظم التعليم بعد انتهاء وباء كورونا. 
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بعد انحسار وباء كورونا من  )التعليم عن بعد(تنبأ في ضوء قراءتك للموضوع بمستقبل  -6
  العالم، مبررا توقعك. 

للوقاية من تفشي العدوى بأجيال جديدة متحورة من   )التعلم عن بعد(استمرار تطبيق أساليب (أ) 
  فيروس كورونا.  

بعد زوال مخاطر العدوى بفيروس كورونا ،    )التعلم عن بعد (التوقف عن تطبيق أساليب (ب) 
  والعودة إلى الطرق المعتادة.  

، ألنها تلبي حاجات الطالب، وتساير عصر  )التعلم عن بعد(االستمرار في تطبيق أساليب (ج) 
  لمعلوماتية واالتصاالت  ا

العودة إلى أساليب التعليم التقليدية تدريجيا ، توفيرا لنفقات استخدام تكنولوجيا االتصاالت  (د)
 والمعلومات في التعليم. 

 اقترح نوع عن بعد األنسب لألنظمة التعليمية ذات األعداد الضخمة الطالب، مع - 7
  التبرير. 

  يستغرق زمنا طويال في نقل المادة التعليمية من المعلم إلى الطالب.التعليم غير المتزامن: ال (أ)

التعليم المتزامن: يستدعي دخول الطالب إلى مصدر التعلم في ذات الوقت فيقل تكرار الدخول (ب)
  على الشبكة.

التعليم المتزامن: يمكن أن يقوم بإعداد المادة التعليمية وتقديمها معلم واحد فيقلل عدد  (ج)
  مين للشبكة دالمستخ 

  التعليم غير المتزامن: ال يستدعي تـواجد المتعلمين جـمـيـعـهـم وقت تـقـديم المادة التعليمية. (د) 

  اقرأ، ثم أجب:   -41

العربى ربما    الوطن  العولمة، أصبحت قضية حقوق اإلنسان فى    منذ ظهور االهتمام بموضوع 
ال المطروحة على  القضايا  منطقتنا وإنما من أهم  حالة حقوق اإلنسان فى  لتردى  ذلك فقط  وليس  ساحة 

أيضاً اللتباس المفاهيم فى مجتمعاتنا العربية فما زال البعض يعتقد أن حقوق اإلنسان مفهوم دخيل على  
الرأى على ذلك بطابع  سياسية ويدلل أصحاب هذا    مآرب ثقافتنا العربية صاغه المجتمع الغربى لتحقيق  

  االزدواجية واالنتقائية فى تعامل الغرب مع قضايا حقوق اإلنسان فى المنطقة. 

الذي     اإلنسان  لحقوق  المرجعي  اإلطار  حول  أيضاً  الجدل  هناك  المفاهيم  حول  الجدل  وبجانب 
رجعية حاسمة يرى أحدهما ضرورة االلتزام الكامل بالعهود والمواثيق الدولية كمتيار    :يتنازعه تياران 

يرى   بينما  اإلنسان،  والثقافية  التيار  لحقوق  الدينية  الخصائص  مع  الدولية  المفاهيم  تعارض  اآلخر 
السياسي   العراك  في  االختالفات  هذه  لتوظيف  البعض  اتجاه  ثم  العربية  بلداننا  في  السائدة  والحضارية 
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 .القائم بين التيارات العلمانية والتيارات اإلسالمية

جدل حول عالمية حقوق اإلنسان، وما يجره ذلك من تدخل في الشئون الداخلية للدولة.  ثم هناك ال  
الحكومات العربية كيف استُغلّت حقوق اإلنسان لتفكيك االتحاد السوفييتي ودول أوروبا   لىوال يغيب ع

االتفاقيات  إلى  االنضمام  عن  العربية  الحكومات  بعض  انصراف  عن  اللبس  هذا  أسفر  وقد  الشرقية. 
الدولية الخاصة بحقوق اإلنسان ، كما ظهر أيضاً في موقف الدول العربية من الميثاق العربي لحقوق  

 .ه سوى دولة واحدة فقطي اإلنسان والذي صدر من خالل جامعة الدول العربية ولم تصّدق عل

لحقوق     العالمي  اإلعالن  في  جائت  التي  المفاهيم  مع  اإلنسان  لحقوق  العربية  المنظمة  وتقف 
إلنسان ومنظومة اإلعالنات والعهود والمواثيق الدولية المنبثقة عن األمم المتحدة وذلك اعتقاداً منها أنه ا

السماوية  األديان  به  أتت  وما  واإلسالمية  العربية  الثقافة  وجوهر  المواثيق  هذه  بين  تعارض  يوجد  ال 
  .األخرى

  ) المرادف الصحيح لكلمة (مآرب) فى الفقرة األولى: 1( 

        (ب) فوائد                                                   (أ) منافع  

  (د) لوازم                                            (ج) حاجات

  ) مصطلح (عالمية حقوق اإلنسان) يقصد بها:2( 

(ب) حقوق اإلنسان فى االتحــاد           (أ) حقوق المرأة حول العالم
    السوفيتى

  (د) حقوق اإلنسان حول العالم         اإلنسان فى عالمنا العربى(ج) حقوق  

  ) عدم توقيع الدول العربية على ميثاق حقوق اإلنسان العربى دليل على:3(

  (ب) حمايتها لحقوق اإلنسان العربى         (أ) خشيتها من التدخل الخارجى
    

لعربــى لحقــوق (د) اتفاقها مع الميثــاق ا       (ج) عدم فهمها لميثاق الحقوق العربية
  اإلنسان

  ) (يتنازعه تياران) ، (تيار يرى أحدهما) بين الجملتين فى الفقرة الثانية:4(

(ب) ذكر العام بعــد الخــاص                                                      (أ) مقابلة سلبية
      

  فصيل بعد إجمال(د) ت                                              (ج) مقابلة إيجابية

  ) (اعتقاًدا منها أنه ال يوجد تعارض) عالقة الجملة  ببقية الفقرة األخيرة:5(
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                   (ب) نتيجة                                        (أ) تفصيل  

  (د) تعليل                                                   (ج) تذييل  

  خل الخارجى فى سياستها:) من الدول التى تأثرت بالتد6(

                  (ب) دول آسيا                                    (أ) االتحاد السوفيتى  

  (د) دول أمريكا الالتينية                                      (ج) الدول العربية

  ق عليهصدالميثاق العربي لحقوق اإلنسان والذي صدر من خالل جامعة الدول العربية ) 7(

       (ب) دولتان                                              (أ) دولة واحدة 

  (د) أربع دول                                                 (ج) ثالث دول  

  

  

  اقرأ، ثم أجب:   -42

هــي  ، والتــى  1995أسس السير مجدى يعقوب (سلسلة األمل) فى المملكة المتحــدة عــام   
تهدف إلى مساعدة األطفال الذين يعانون مــن أمــراض قلبيــة خطيــرة تهــدد مؤسسة طبية خيرية  

بهــذا هــذه المؤسســة الخيريــة  وقــد ســميتحياتهم وذلك بتقديم العالج الطبي والجراحي مجانــاً . 
ة من األشخاص المشتركين في هــذا المشــروع يتبرعــون بالمــال، وبالمســاعدة ، ألن سلسلاالسم

الطبية و غيرها. ففي طفولته شاهد السير مجدي يعقوب أطفاالً يعانون من أمــراض قلبيــة تهــدد 
حياتهم وأوجاع جمة يعانون منها حتى يستطيعوا العيش، عندها قرر بأن يصبح هو أمالً لهؤالء 

حــاالت آالف   تشـخيصسلسلة األمل. ولقد استطاعت سلسلة األمــل  األطفال عن طريق تأسيس  
 عملية قلب مفتوح حتى اآلن. 600األطفال وإجراء  

للبدء في عالج األطفــال هــي تعيــين   )سلسلة األمل(وكانت الخطوة األولى التي قامت بها    
طبيب محلي في بلد الطفل المريض حتى يتم ترصيف مرضه، حيث تــتم معاينــة حالتــه والقيــام 

ا اســتقبال بكل اإلجراءات المطلوبــة إلحضــار الطفــل إلــى المملكــة المتحــدة لعالجــه. ويــتم حاليًــ 
يرسل الطفل يتم إرســال أحــد  طفلين إلى ثالثة أطفال من الدول النامية في لندن شهريا . وعندما

  أفراد عائلته معه لمرافقته. 

إن األشــخاص الــذين تــوظفهم سلســلة األمــل هــم متطوعــون للعمــل كمضــيفين للعــائالت،   
باإلضافة إلى تقديم الخدمات للطفل. أما الخطوة األخيرة في سلسلة األمل فهــي الفريــق الطبــي، 

  ألطفال.الذين تطوعوا بتخصيص كل وقته وجهده لمساعدة ا

ولقد أدخل المركز أيضا العديد من التحديثات لتحسين معايير خــدمات المركــز ولمســاعدة   
األطفال بطرق متطورة أكثر. لقد بــدأت السلســلة بورشــة عمــل لتــدريب الطــواقم الطبيــة داخــل 
وخارج المملكة المتحدة. كما تم إنشاء وحدات طبية كلية حتى يستطيع األطفــال الحصــول علــى 
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طواقم طبية متطوعة إلى مراكز متخصصة بالقلــب فــي   )السلسلة(في دولهم. كما ترسل    العالج
جميع أنحاء العالم، مثل إرسال فرق إلى مصر، وإثيوبيا وغيرها إلجراء العمليات لألطفــال فــي 

عالمــاً يعملــون بشــكل مســتمر فــي األبحــاث  75هذه الــدول. ويوجــد فــي فريــق مجــدي يعقــوب 
  لتحسين عمليات زراعة القلب ولمداواة القلوب المصابة.وصوالً إلى طرق جديدة 

أجرى السير مجدي يعقوب آالف العمليات الجراحية القلبية بشتى أنواعهــا، مثــل عمليــات   
جراحات استبدال القلــب والرئــة والتــى   ىقلب الكبار بأنواعها وجراحات قلب األطفال إضافة إل

مــن الجراحــات األطباء الذين أجروا أكبــر عــدد ٍ تطورت على يده منذ بدئها. ويعتبر يعقوب من  
. وكعالم، فإن اهتمامه باآلليات األساسية لبنية ووظائف القلب السليم والمريض قد للقلب المفتوح

حسنت الزراعة الجراحية ورعاية المرضى. وبعد اعتزاله من إجــراء العمليــات الجراحيــة فــي 
فيــع المســتوى وكســفير لــدعم عمليــات ، ال يــزال الســير مجــدي يعمــل كمستشــار ر65ســن الــــ

  الزراعة الجراحية.

  ) يفهم من الفقرة األولى أن الدكتور مجدى يعقوب يميز بكل هذه الصفات عدا واحدة هى: 1( 

   (ج) نبوغه      (ب) إحساسه باآلخر              (أ) اإلنسانية  
  (د) إصراره            

  ) كل المعانى التالية مطابقة لكلمة (تشخيص) التى تحتها خط ما عدا واحدة، حددها:2( 

            (ج) تعرف على                (ب) إحاطة              (أ) تحديد
  (د) تيقن

  ) تناولت الفقرة األخيرة صفة من الخيارات التالية تميز الدكتور مجدى يعقوب وحددها:3(

   (ج) جانبه اإلنسانى             (ب) نبوغه العلمى             العالمية(أ) شهرته  
  (د) انتماؤه الوطنى   

  ) العالقة بين (مصر وأثيوبيا) بما قبلها:4(

ــرار            (ب) تفصيل بعد إجمال                            (أ) سبب ونتيجة (ج) تكـــــــ
  (د) مطابقة سلبية          للتوكيد

  للبدء في   )سلسلة األمل(ولى التي قامت بها  الخطوة األ)  5(

(ج) بنـــــــــــاء                     عالج األطفال(أ) تلقي التبرعات                      (ب)  
  (د) تشخيص المرض    المستشفيات 

    ..عالقة الجملة بما قبلها   مثل عمليات قلب الكبار بأنواعها وجراحات قلب األطفال)6(

  (ج) توضيح                          (ب) نتيجة                   (أ) تفصيل  
  (د) تعليل    
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  )أجرى الدكتور مجدي يعقوب أكثر من ..... عملية قلب مفتوح7(

          700(ج)                   600(ب)                             500(أ) 

   800(د)            

  اقرأ، ثم أجب:   -43

ورغــم أن معظــم رهاب السرطان هو مصطلح يطلق على الخوف من مرض السرطان .    
الناس في بعض األحيان قد تقلق بشأن هذا المــرض فــإن الــذين يعــانون منــه غالبــا مــا يكونــون 
عاجزون عن العمل بســبب مخــاوفهم. يــدركون أن مخــاوفهم وقلقهــم غيــر منطقــي ، ولكــنهم ال 

تي تدور في رؤوسهم. وغالبا ما يقفز الخائفون من السرطان يمكنهم فصل أنفسهم عن األفكار ال
الخــائفون مــن فإلى استنتاجات عند أدنى إزعاج للجسد ، معتقدين أن أي ألم يســبب الســرطان .  

الســرطان يعتقــدون أن الصــداع هــو عالمــة أكيــدة علــى ورم فــي الــدماغ. كمــا يعتقــدون انهــم 
ــع شــخ  ــانوا اتصــلوا م ــى الســرطان إذا ك ص مصــاب بالســرطان. ألن أســباب سيحصــلون عل

السرطان ليست معروفة تماما ، عندما يرى الشخص النتائج يبــدأ فــي االعتقــاد بــأن البيئــة هــي 
  السبب.

يدفع الذين يعانون من الخوف من الســرطان إلــى اتخــاذ احتياطــات   الخوف من الموت ،   
ن أو تجنــب مفرطة مــع صــحتهم. علــى الــرغم مــن أن بعــض االحتياطــات ، مثــل وقــف التــدخي 

التعرض ألشعة الشمس القوية يمكن أن تساعد علــى الوقايــة مــن الســرطان ، ولكــنهم يفرطــون 
لدرجة تتعارض مع حياتهم اليومية. نوبات الــذعر عنــد األشــخاص الــذين يعــانون مــن الرهــاب 
يمكن أن يجعل من الصعب عليهم العيش والحياة بشكل طبيعي . عــالج الخــوف مــن الســرطان 

ل شيء ينطوي على رغبة شخصية المتألم للتغلب علــى مخاوفــه. معظــم العــالج ال أوال وقبل ك
يفعل شيئا أكثر مــن توجيــه المــريض فــي عمليــة برمجــة المــخ نحــو مســتقبل أكثــر صــحة. ألن 

وسائل االعــالم. العــالج النفســي   واستفزازالخوف من السرطان يمكن أن تحدثه ظروف الحياة  
 .ينطوي على مشاركة المريض على المدى الطويل في الحلهو شكل من أشكال المعاملة ألنه  

وقالت أماندا مالكين، المدير العام للصندوق العالمى لبــاحثو الســرطان: أنــه يمكــن تجنــب   
نحو ثلث حاالت السرطان األكثــر شــيوًعا مــن خــالل الحفــاظ علــى وزن صــحى وتنــاول نظــام 

خضروات والفاكهة والحبوب الكاملــة؛ غذائى صحى وممارسة النشاط البدنى بانتظام. وتناول ال
  وتناول كميات أقل من الكحول واللحوم الحمراء، والتوقف عن تناول اللحوم المصنعة تماًما.

  ) يفهم من هذا المقال أن رهاب السرطان نعنى به:  1( 

ــن                         (أ) الخشية من اإلصابة بالسرطان ــاة م (ب) المعان
      اإلصابة بالسرطان

(د) العــــالج مــــن                         (ج) الوقاية من اإلصابة بالسرطان
  السرطان

  ) المعنى الصحيح لكلمة (استفزاز) فى الفقرة الثانية:2( 
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    (ب) إثارة                                                        (أ) زعزعة
      

  (د) تقويض                                                        ) تخويف(ج

  ) من الوسال التى ال تثير بين الناس الخوف من السرطان:3(

  (ب) الحالة النفسية                                                      (أ) وسائل اإلعالم
    

(د) ظـــــــــروف                                                       (ج) البرمجة العقلية
  الحياة

  ) (التوقف) ، (تناول) بين الكلمتين فى الفقرة األخيرة:4(

ــلبى                                                           (أ) مقابلة سلبية ــاق س (ب) طب
       

  (د) طباق إيجابى                                                   (ج) مقابلة إيجابية

) (الخوف من الموت، يدفع الذين يعانون من الخوف) عالقة الجملة الثانية بالجملة األولى التــى 5(
  قبلها:

    (ب) نتيجة                                                      (أ) تفصيل  
    

  (د) تكرار                                                               (ج) تذييل  

  ) فى المقال السابق وردت بعض األسباب الحقيقية لإلصابة بمرض السرطان ليس من بينها:6(

(ب) االعتمــــاد علــــى اللحــــوم                    (أ) التدخين وتناول المسكرات 
      المصنعة تماًما

ــوم                          (ج) مخالطة األشخاص المرضى ــاول اللحــــ (د) تنــــ
   الحمراء بشراهة 

  ) يمكن تجنب نحو ثلث حاالت السرطان عن طريق  7(

ــة                                                    (أ) عدم التفكير (ب) ممارســـــــــــ
        الرياضة

  (د) الموسيقى                                                         (ج) القراءة
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  اقرأ، ثم أجب:   -44

يعتبر مصطلح حقوق اإلنسان عن الحقوق التى يجب توفيرها لكل إنسان بغض النظــر      
عن الدين، أو الجنس، أو العرق، أو اللون، وغير ذلك من التصنيفات العنصرية، فهى حق لكــل 
البشر دون تمييز وتتصف بكونها مترابطة ومتداخلة، وغير قابلة للتجزئة، إلى جانب ذلك فإنهــا 

قانونية واعترافًا دولًيا بأكثر من شكل؛ حيــث نصــت عليهــا المعاهــدات، والقــانون   تتمتع بحماية
الدولى العربى، والمبــادئ العامــة، وتــم تحديــد التزامــات علــى الحكومــات لضــمان حمايــة هــذه 

  الحقوق بالعمل على تحقيقها، واالمتناع عن كل ما قد يتسبب انتهاكها.

قانون حقوق اإلنســان، وحــددت التزامــات علــى وقد قامت األمم المتحدة بصياغة نص       
الحكومات جميعها تهدف لحماية وتعزيز الحريات والحقوق األساسية لألفراد والجماعات، وفيه 
تم تحديد مجموعة واسعة من الحقوق المدنية، والثقافية، والسياسية، واالقتصــادية، واالجتماعيــة 

سائل التى تساعد الــدول والحكومــات علــى تحمــل المقبولة دولًيا، إلى جانب إنشاء العديد من الو 
مهامها المتعلقة بحمايتها، ويعد كل من ميثاق األمم المتحدة، واإلعالن العــالمى لحقــوق اإلنســان 

م علــى التــوالى أســاس 1948م، 1945اللذان تم اعتمادهما من قبل الجمعية العامة فــى العــامين 
قبل األمم المتحدة ليشــمل الفئــات األكثــر عرضــه  بناء هذا القانون، الذى تم توسيعه بعد ذلك من

  للتمييز كالنساء، واألطفال، وذوى االحتياجات الخاصة.

اشتمل اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان على كافة الحقوق األصيلة لألفراد والجماعات،     
ــى المســاواة،الحق فــى  ــة، واألمــن الشخصــى، الحــق ف ــاة، والحري ــى الحي ــك: الحــق ف ومــن ذل

والنفى،الحــق فــى   التعســفىيم،الحق فــى الملكيــة الخاصــة،الحق فــى الحمايــة مــن االعتقــال  التعل
  التجمع السلمى والجمعيات ، حرية المعتقد والدين،الحق فى الزواج وتكوين األسرة.

  ) المعنى الصحيح لكلمة (التعسفي) فى الفقرة األخيرة:1(  

  (ب) المتعصب                                                           (أ) المتشدد
       

  (د) الصعب                                                            (ج) الظالم

  ) يفهم من الفقرة السابقة أن حقوق اإلنسان:2( 

(ب) لهــا عالقــة بــالعرق                               (أ) لها عالقة بالدين والعقيدة
      

ــاللون                          عالقة بالدين أو العرق(ج) ليس لها  ــة ب (د) لهــا عالق
  والجنس

  ) المفهوم الصحيح لحقوق اإلنسان أنها:3( 
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(ب) حقــــوق يجــــب                        (أ) حقوق يمكن التنازل عنها وبدون مقابل
    الحصول عليها لكل الناس

(د) ضــــــــــرورات                                  (ج) حقوق يجوز التفريط عن بعضها
  حياتية قد يستغنى عنها اإلسان بإرادته

فقــرة ) عالقة الجملة  بما قبلهــا فــي الفإنها تتمتع بحماية قانونية واعترافًا دوليًا بأكثر من شكل)  4(
  األولى

                      (ب) نتيجة                                                  (أ) تفصيل  

  (د) تعليل                                                           (ج) تذييل  

  ) من حقوق اإلنسان التى لم ترد بالفقرة السابقة:5( 

ــكن                     راته(أ) حرية الحصول على تعليم يناسب قد ــة المســـ (ب) حريـــ
  والمعيشة المناسبة

ــة                     (ج) حرية البيع والشراء والتعامالت المدنية ــل بحري ــة التنق (د) حري
  داخل وخارج البالد

  ) تكرار حرف العطف فى الجملة (والثقافية، والسياسية، واالقتصادية) يفيد:6(

ــب                                                               (أ) المشاركة (ب) الترتيــ
                       

  (د) العموم                                                                      (ج) التنوع

  ) حدد اإلعالن العالمى لحقوق اإلنسان التزامات على الحكومات لكى:7(

                     ق  (أ) يضمن قيامها بتلك الحقو 

  (ب) تلتزم الحكومات العالمية بعدم انتهاك تلك الحقوق

    (ج) يحفط للفئات األكثر عرضة للتمييز حقوقها             

  (د) جميع الخيارات السابقة صحيحة 

  اقرأ، ثم أجب:  -45

واحــد الهيدروجين هو أبســط عنصــر عرفــه اإلنســان، حيــث يتكــون مــن بروتــون                
 وهــو   الشمس،  كتلة  من%  30%  من مكونات الكون و   90     وإلكترون واحد، ويمثل أكثر من

 أو  طعــم أو  لــون لــه لــيس  غــاز  الهيــدروجين  األرض،  ســطح  علــى  تـوافرا  العناصــر  أكثر  ثالث
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وال يوجد منفردا بل مرتبطا دائما مــع   h2من جزيء ثنائي الذرة    يتكون  سام،  غير  وهو   رائحة،
، ويــرتبط مــع الكربــون مكونــا مركبــات h2oفهو يرتبط باألكســجين مكونــا المــاءعنصر آخر،  

                                                                                                                             والبترول. ch4مختلفة مثل الميثان  

ود فــي الطبيعــة بعــد البلوتونيــوم. ويســتغل أما اليورانيــوم هــو ثــاني أثقــل عنصــر موجــ          
عدد من التطبيقات، حيث يســتخدمون اليورانيــوم فــي البوصــالت   المهندسون ثقل اليورانيوم في

الــدوارة فــي الطــائرات، لحفــظ تــوازن الجنيحــات وغيرهــا مــن ســطوح الــتحكم فــي الطــائرات 
طــاء واليورانيــوم المســتخدم والمركبات الفضائية، وللوقاية من اإلشعاع باســتخدام اليورانيــوم غ

في هذه التطبيقات ذو خاصية إشعاعية ضعيفة جدا. ويستخدم العلماء اليورانيــوم أيضــا التحديــد 
ترسبات الترافرتين (أحد أشكال الحجر الجيري) في المواقــع   أعمار الصخور والمياه الجوفية و 

الطاقــة وكــذلك صــناعة   األثرية، وهــذا طبعــا باإلضــافة الســتخدامه فــي توليــد الحــرارة إلنتــاج
                                                                                                         األسلحة النووية.

  ) المرادف الصحيح لكلمة (توافرا) فى الفقرة األولى: 1( 

              ب ) كثرة                                                                           أ)وجوداً 
      

 ً د)                                                                                      ج ) تراكما
                                                             حضورا

                                                                         ، بما قبلها......................... ): (بل مرتبطا دائما مع عنصر آخر  عالقة )2(

                       ب ) نتيجة                                                                          أ) تعليل  
    

د) إثبات ما                                                                           ج ) إبطال ما قبله
  قبله

  نفهم من الفقرة األولى أن الهيدروجين يمثل :)3( 

ب) ربع كتلة                                                               أ) نصف كتلة الشمس تقريبا 
      الشمس تقريبا 

د) ثلثي كتلة                                                                  ج) ثلث كتلة الشمس تقريبا
  الشمس تقريبا  

:                                          أحد المركبات الهامة التي تحتوي على هيدروجين وال تحتوي على الكربون )4(

ب)                                                                                        أ) البترول
                                 الكحول

د)                                                                                             ج) الماء
  البالتينيوم 

  تشير الفقرة الثانية إلى : ) 5(
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ب) إمكانية استخدام                                  أ) خطورة اليورانيوم 
  اليورانيوم في توليد الطاقة

لليورانيوم في  د) التكلفة العالية                             ج) عدم أمان اليورانيوم في توليد الطاقة
                                      توليد الطاقة

                                                                          نفهم من الفقرة الثانية أن اليورانيوم المستخدم في التطبيقات الصناعية : )6(

ف  يب) إشعاعه ضع                                                                 في أ) إشعاعه ضع
            بشكل كبير

د) إشعاعه ضعيف إلى                                                   ج) إشعاعه ضعيف إلى حد ما
  حد متدني 

  نستنتج من القطعة كاملة أن :)7(

ب) اليورانيوم                                                   أ) الهيدروجين سام 
  يوجد بشكل منفرد كذرات

د) اليورانيوم يوجد                          ج) الهيدروجين من المعادن المنتشرة في سطح األرض
  بشكل منفرد . 

  

  

  

  

  

  

  

  اقرأ الفقرة التالية ثم أجب عن األسئلة التى تليها:  -46

ا كما هى الحال مع     طاقة الماء، فإن الستخدام الرياح فــى تشــغيل طــواحين الهــواء تاريخــً
ا  طويالً. أما الجديد فهو التكنولوجيا اآللية المتطورة المرتبطة بتوليد الكهرباء، التى توفر تجميعــً
أكثر كفاءة للطاقة والطاقة التى تجمع من طاحونة الهواء تتأثر كثيًرا بسرعة الرياح فتختلف مع 

عة أى إن انخفاض السرعة إلى النصــف ســيؤدى إلــى خفــض الطاقــة المجمعــة إلــى مربع السر
الربع؛ ونتيجة لذلك من الضرورى وضع طواحين الهواء فى المواقع التى من المعتــاد أن تهــب 

  عليها الرياح القوية.

فمثالً المناطق المفضلة فى الواليات المتحدة هى فى وســط وغــرب الــبالد، وكــذلك علــى   
المحــيط األطلســى وســواحل المحــيط الهــادئ. وكــذلك تختلــف ســرعات الريــاح طــول ســواحل 
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بأختالف الوقت فى اليوم وفصل السنة؛ فتبلغ ذروتها عادة فى الصيف وتهبط إلى أدنى مســتوى 
فى منتصف فصل الشتاء؛ ونتيجة لذلك، ال تولد مزارع الريــاح ســوى جــزء بســيط مــن قــدرتها 

الى الثلث، وهذا يعنى فى الواقع أن المرء ال يمكن أن يعتمد المقدرة، وعادة ما يكون اإلنتاج حو 
على طاقة الرياح وحدها، ولكن يجــب أن يخطــط للتكامــل مــع مصــادر أخــرى يمكــن االعتمــاد 

  عليها.

كان لمزارع الرياح الموجودة فــى الواليــات المتحــدة قــدرة تراكميــة تبلــغ   2007فى عام    
، ثــم 2008جيجــاوات فــى عــام    25القــدرة إلــى  جيجاوات من الطاقة وقد زيــدت هــذه    18نحو  

، بمســاعدة مــن الخصــومات 2009جيجــاوات بحلــول نهايــة عــام  35زيــدت مــرة أخــرى إلــى 
الضريبية الفيدرالية وحوافز االستثمار، فضالً عن قوانين الواليات التى تقضى بــأن يــأتى جــزء 

  من الطاقة المحلية من مصار الطاقة المتجددة.

جيجاوات من طاقة الريــاح، وتمــت الموافقــة علــى  2.5دة حالًيا حوالى وفى المملكة المتح   
جيجــاوات عــن  22بعد، واقترحت زيــادة إضــافية قــدرها   تدمججيجاوات إضافية ولكن لم    8.5

ا لهــذه الخطــة، ســوف تكــون   7طريق تركيب   آالف توربين رياح جديد وإذا سارت األمور وفقــً
ا   75كبيرة للغاية إلى الـ    جيجاوات، وهى إضافة  33قدرتها اإلجمالى   جيجاوات الموجودة حاليــً

  فى المملكة المتحدة من الفحم والغاز والطاقة النووية والطاقة المائية.

  المرادف الصحيح لكلمة (تدمج) الواردة بالفقرة األخيرة:  –من البدائل التالية  –) حدد 1( 

               (ب) تلتصق                                                    (أ) تضاف  

  (د) تسند                                                             (ج) تختلط  

  العنوان المناسب للمقال السابق:   –مما يلى  –) ميز  2(

ــة                (أ) مصادر الطاقة الكهربائية غير المتجددة ــى (ب) طاق ــاح ف الري
       الواليات المتحدة 

(د) حروب الطاقة فى الواليــات            (ج) اهتمام العالم بطاقة الرياح
  المتحدة

  مصدًرا من مصادر الطاقة ورد بالفقرة األخيرة:   –مما يلى    –) عين 3(

            (ب) إعادة التدوير                                                  (أ) الشمس  
.  

  (د) الفحم                                                 ) بخار الماء (ج

  القدرة الكهربية الحالية لطواحين الرياح بالمملكة المتحدة:  –مما يلى   –) حدد 4(

  جيجاوات 2.5(ب)                                                         جيجاوات    33(أ) 
           .  

  جيجاوات 8.5(د)                                                 ت  جيجاوا 22(ج)  



ية مع أ/ سالم               وي                                 ف األول الثان الص                  اللغة العر

233 

) مــا العالقــة بــين جملــة (إن انخفــاض الســرعة إلــى النصــف ســيؤدى .....) بمــا قبلهــا بــالفقرة 5(
  األولى:  

.    (ب)  تفسير                                                          (أ) تعليل  
              

  (د) توكيد                                                (ج) توضيح  

  أفضل مناطق طواحين الهواء بالواليات المتحدة بالمقال:   -من الخيارات التالية  -) ميز  6(

(ب) سواحل المحيط الهنــدى                                                 (أ) شمال الواليات المتحدة
     

(د) ســواحل المحــيط                                               (ج) سواحل خليج المكسيك
  الهادى

  ) حدد من خالل فهمك للمقال القضية التى عرضها الكاتب فى بداية المقال: 7(

(ب) استخدام الرياح فى توليد           (أ) استخدام الرياح فى توليد الغاز
  الكهرباء  

(د) استخدام الرياح فــى توليــد            (ج) استخدام الرياح فى توليد المياه
  البخار

  

  

 ) عن (قاسم أمين):قال األديب (محمد حسين هيكل  -47

لعل ذكرى الكتَّاب والمفكرين أجدر من كل ذكرى سواها بالحياة والخلود، ذلك أن الكتَّاب   
هم كلمة الحق،  وكلمة الحق هى روح الحياة الخالدة، بينا عدوان القوة إنما هــو رســول المــوت 

ه كل إنسان؛ ولذلك ينزوى رجــال ا لســيف فــى أركــان المبيد. ذلك شعور تمتلئ به كل نفس ويقرُّ
التاريخ أشبه األشياء باألشباح المخيفة، وكل أثرهم أنهم كانوا فى وجود اإلنسانية غمامة سوداء 
انهمرت على سطح األرض دًما وموتًا، على حين ترى رجال القلم من شعراء وكتاب وفالســفة 

  ومفكرين هم الشموس السواطع التى تضىء طريق اإلنسانية فى سيرها إلى الكمال.

فاالحتفال بذكرى رجال الفكر والقلم هو أجمل عمل إنسانى يدل على االعتــراف بالجميــل   
لرجال نسوا مصلحتهم الفردية حرًصا على مصلحة الجماعة، وقاسم أمين كان من رجال الفكر 
ا أفكــاره  والقلم الذين نصــروا كلمــة الحــق، فمــن حقــه أن تحيــا ذكــراه وأن يعــرف النــاس جميعــً

  ونزعاته.

الــذى أصــابها عقــب الحركــات   الهمـوداسم أمين فى وقت كانت البالد فيه تحت أثر  نشأ ق  
العنيفة التى كانت ميداًنا لها أيام الخديو إســماعيل وفــى أوائــل حكــم الخــديو توفيــق،  وفــى هــذا 
الوقت كان هــمُّ الجميــع أن يســكنوا إلــى الطمأنينــة وأن يخلــدوا إلــى الراحــة؛ لــذلك كانــت تحــل 

فتقفل المدارس ويضيق نطاق التفكير وتؤخذ مقاليــد الحكــم مــن أيــدى اآلهلــين   المصائب بالبالد
ويستقبل الناس ذلك باالستسالم والسكون، وكانوا يظنــون أن هــذه الحالــة البــد ســتنتهى بطبيعــة 
الظروف كما انتهت حاالت غيرها من قبلها، وما كانوا يــدور بخلــدهم أن األفكــار االســتعمارية 
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ــت تتطــور  ــا  الً لتأخــذ شــككان ــى يعتبره ــم الت ــدين األم ــى أســاس تم ــو االســتعمار عل ــًدا ه جدي
  المستعمرون فى نظرهم قليلة المدنية.

وظلت الحال كذلك وقاسم يشتغل فى ميادين العمل الحكومى، ويدل على مواهب نادرة،          
لكن من غير أن يظهر فى ميــدان الحيــاة العامــة حتــى ظهــر كتــاب الــدوق (داركــور) فــى ســنة 

عن المصريين. ويرمى هــذا الكتــاب إلــى وصــف المصــريين بالتــأخر فــى مــدنيتهم وفــى 1893
تربيتهم وفى تفكيرهم، وينعى عليهم حبسهم النســاء وتــركهم إيــاهن بعيــدات عــن العلــم، ويضــع 
ا لــذلك كلــه العقيــدة اإلســالمية التــى يــدينون بهــا، ويــرى بالتــالى ضــرورة تمــدين نصــف  أساســً

س آخر؛ هناك أخذت قاســم أمــين  النخــوة وهزتــه وطنيتــه أن يــدافع المتوحشين هؤالء على أسا
  عن قومه.  

  المرادف الصحيح لكلمة (الهمود) الواردة بالفقرة الثالثة:  -من البدائل التالية   -) حدد 1( 

    .    (ب) التجمد                                                 (أ) السكون  

  (د) الثبات                                                  (ج) الوقوف 

  أنسب عنوان للفقرة الثالثة من المقال السابق:  -من بين البدائل التالية  -) ميز  2(

  (ب) مكانة قاسم أمين األدبية        (أ) مقارنة بين أرباب السيوف وأرباب القلم
     

ــر تحـــت            (ج) دوافع قاسم أمين للتأليف ــتعمار (د) أحـــوال مصـ االسـ
  الثقافى

  ) ما عالقة قول الكاتب (ويرمى هذا الكتاب إلى وصف المصريين) بما قبلها بالفقرة األخيرة: 3(

  .    (ب) تعليل                                          (أ) تفصيل بعد إجمال  

  (د) نتيجة                                                           (ج) توضيح  

  عاطفة الكاتب نحو قاسم أمين:  -من خالل فهمك للمقال   -) حدد 4(

(ب) الكاتب معجب بشخصية                           (أ) الكاتب حزين لفقد قاسم أمين 
  قاسم أمين

(د) الكاتب مدافع عــن                   (ج) الكاتب مندد بالمصريين فى فترة االحتالل
  قاسم أمين

  ر اذى يقوم أرباب الفصاحة والفالسفة فى المجتمعات:  الدو   -مما يلى   -) عين 5(

(أ) ينــزوون فــى أركــان التــاريخ                                                  (ب) يقــودون الــبالد 
  لالستعمار.  

(د) يرفعون شعار المصلحة                                                (ج) يضيئون للناس طريقهم  
  الجماعية

  ثة: ) القضية التى تناولها الكاتب فى الفقرة الثال6(
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(أ) الرخاء الذى يصيب البالد                                               (ب) الجمود الذى يصــيب 
  البالد    

ــذى                                              (ج) التخلف الذى يصيب البالد ــور الـــ (د) التطـــ
  يصيب البالد

  الفقرة الثالثة؟ ) ما عالقة (لتأخذ شكالً جديًدا) بما قبلها في7(

  .    (ب) تعليل                                        (أ) تفصيل بعد إجمال  

  (د) نتيجة                                                         (ج) توضيح  

  

  

  اقرأ ثم أجب:  -48

ن اهتمام العلماء واألطباء والباحثين قد زاد في اآلونة األخيـرة إمما ال شك فيه    
لمتابعة اآلثار الناجمـة عـن التـدخين، ولقـد تـم بالفعـل تحديـد وتشـخيص تلـك اآلثـار 

ألـف  )50(بطريقة علمية دقيقة حتى بلغت البحوث التي اهتمـت بهـذه المشـكلة نحـو  
ا ا واقتصـاديً ا واجتماعيًـ ا ونفسـيً ا وعقليً بحث، تناولته من جميع جوانبه السلبية، جسميً 

 .ايضً أ

وقد عرضت نتائج هذه األبحاث على كافة المواطنين في مختلـف بلـدان العـالم    
أن صـحة اإلنسـان  من أجل الوقاية من ذلك القاتل البطـىء وأعلـن األطبـاء صـراحة

سوف يظـل يتهـددها الخطـر طالمـا لـم يتحقـق الوصـول إلـى عـالم خـال مـن سـموم 
 .ومشاكلها المتعددةالسيجارة، 

العالميــة عــن إن المتأمــل لإلحصــاءات  كيـف يمكــن حســم القضــية إذن؟               
التدخين يسـتلفت نظـره حقيقـة هامـة غايـة فـى األهميـة، فعلـى الـرغم مـن أن نسـبة 

%) إال أننـا علــى 50%) وفــى أطبـاء القلــب (42المـدخنين منــا ألطبـاء تبلــغ نحـو (
%) بـين الرياضـيين، هنـا نسـتنبط حقيقتـين 18تبلـغ نحـو (النقيض حيـث نجـد أنهـا  

  هامتين: أنه عن طريق الرياضة يمكن حسم المشكلة لدرجة معقولة ومرضية.

مشــكلة التــدخين، ألن  لحســم –بــالطبع  –الحقــائق العلميــة وحــدها ال تكفــى          
أطباء القلب هم أكثرنا درايـة بمشـاكل التـدخين والعواقـب  الوخيمـة للمـدخن صـحيًا 

 ونفسيًا، ومع ذلك فهم من أكثر الفئات إدمانًا للسجائر !!!

  ) المعنى الصحيح لكلمة (حسم) فى الفقرة اآلخيرة:  1(
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  (ب) إنهاء                                                                  (أ) القضاء على 
       

(د)                                                                        (ج) حل 
  التخلص من 

  ) يفهم من الفقرة الثانية أن التدخين:  2(

(ب) العالم يسعى حثيثًا        (أ) تناولته األبحاث العلمية من جميع جوانبه السلبية  
  للقضاء على سمومه 

(د) الدراية بالمشكلة                      (ج) الرياضيون أقل الناس اتجاًها له 
  وحدها ال تكفى للقضاء عليه

  ) الفكرة العامة التى تناولتها الفقرة السابقة: 3( 

(ب) إحصاءات                      تدخين جسميًا وعقليًا ونفسًيا  (أ) آثار ال
  .    عالمية عن التدخين 

(د) حسم مشكلة                                (ج) خطورة التدخين على العالم 
  التدخين 

  ) كثرة عدد األبحاث العالمية دليل على: 4(

ة  (ب) اهتمام العالم بمشكل                         (أ) خطورة التدخين  
  .    التدخين 

  (د) عالمية مشكلة التدخين                     (ج) صعوبة حسم مشكلة التدخين  

  ) عالقة الجملة (أطباء القلب أكثرنا دراية) بما قبلها فى الفقرة األخيرة: 5(

.    (ب) تعليل                                                         (أ) نتيجة  
                 

  (د) توضيح                                                        (ج) تفصيل  

  ) ورد بالفقرة السابقة أنه يمكن حسم مشكلة التدخين عن طريق:  6(

(ب) ممارسة                                                                       (أ) األبحاث العلمية 
        الرياضة  

  (د) اتباع نصائح األطباء                        (ج) تحذير المواطين من مخاطر التدخين 
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  ) الحقائق العلمية وحدها ال تكفى لعالج مشكلة التدخين:  7(

(ب) ألن أطباء القلب أكثر                من التدخين   (أ) ألن أطباء القلب يحذرون
  الفئات المدخنة  

(د) ألن التدخين حرام                     (ج) ألن التدخين ضار بالصحة
  شرًعا

  

  

  اقرأ الفقرة التالية ثم أجب عن األسئلة التى تليها:  -49

ط بأنواعهـا   سباع البحر والفُقَم ثدييَّات تتبَع فصـيلة آكلـة اللحـوم           التـي منهـا الِقطـَ
ت سـباع البحـر  بَبة وأبناء ُعرس وغيرهـا علـى مـا هـو معـروف، وقـد تََركـَ والِكالب والّدِ
ة  ت أجسـاُمها للمعيشـة فيهـا فغـَدت تُبـايِن آكلـَ والفُقَم اليابِسة من قديٍم وسـكنَت البحـر فتكيَّفـَ

ة، ولكنَّهـا مـع ذلـك فات الثانويـَّ ق هـذه   اللُّحوم في كثيٍر من الصـِّ ة لحـوٍم أصـيلة، تتحقـَّ آِكلـَ
ع  القَرابــة فــي وجــود أنيــاٍب حــادَّةٍ وأضــراس ذاِت أســُطحٍ ُمدبَّبــة بينمــا الثَّنايــا أي القَواطــِ
صغيرة، واألعور فيها صغير أو معدوم، وبـالُمّخِ تالفِيـف كثيـرة عميقـة التَّالفيـف ولـذلك 

  .نا منها في ذلك الكلُب والثَّعلبتذهب هذه الحيوانات كأذكى ما تكون العَجماوات، وَدليلُ 

وتعيش سباع البحر والفُقَم في البحار الباِردة والُمعتِدلة ال الحارة، كمـا أنهـا تسـتطيع   
الَمعيشة في األنهار الكبيرة والبِحار الُمغلَقة فتُوَجد في بحر قَزوين وبحيرة باكـال، ولكنَّهـا 

ل الشـواط ئ؛ حيـث ال ِغنـى لهـا عـن اليابِسـة ال تتوغَّل إلى عـرض الُمحيطـات بـل تُفضـِّ
غارها  م صـِ ة في فصل التَّزاوج فهي تِلد خارج الماء ال فيه وتُرِضع علـى البـّرِ وتُعلـِّ خاصَّ

  .السباحة وال تتُركها حتى تقوى عليها

وتَتغــذَّى هــذه الثــدييَّات مــن األســماك فهــي تَصــيُدها بمهــارةٍ فائقــة تســعى إليهــا فــي   
ار واألخطبوطـات الكبيـرة وغيـر مواطنها، ومنها ما يتغذَّ  ى من األنواع الُمختِلفة من الَمحَّ

م المنـاطق  ذلك ، غير أنها ال تَقتات من األعشاب كعرائس البحـر. وتُهـاِجر أنـواع مـن فُقـَ
  .الباِردة في فصل الشتاء إلى الجنوب

 جويُخـروتُصاد هذه الثدييَّات من أجل فِرائها، فصار صيُدها ِحرفةً وتجـارة رابحـة،   
د لهـا َمواِطنهـا  الصيادون األمريكيون في أساطيل تدلُّهم الطائرات على أْسراِب الفُقَم فتُحـّدِ
ا علـى  بط، فيقتلون من هذه األسراب ما يَشاءون ويتُركون عـدًدا مـن الصـغار ِحفاظـً بالضَّ

ر البحـر. كمـا تُصـاد هـذه الثـدييَّات مـن أجـ  الفناءالفُقَم من   ل وإالَّ كان َمصـيره مصـير بقـَ
وازي شـحم القيـاطس والعـرائس فـي  ه شـحم قليـل ال يـُ شحمها الَموجود تحَت الِجلد، ولكنـَّ
ه، غير أنـه رائـق عظـيم الفائـدة فـي التشـحيم، كمـا تُصـنَع مـن جلـود بعضـها حقائـب  َكّمِ

  .السيِّدات وأكياس النقود

  المقابل الصحيح لكلمة (الفناء) الواردة بالفقرة األخيرة:  –من البدائل التالية  –) حدد 1( 
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        (ب) البقاء                                               (أ) العودة  

  (د) السالم                                  (ج) الضيق 

  العنوان المناسب للمقال السابق:   –مما يلى  –) ميز  2(

  (ب) حياة الكائنات الحية                                          (أ) حياة الكائنات البحرية

  (ج) حياة الثدييات البحرية                                    (د) معلومات وأسرار عن الكون

  سبب اللجوء لصيد الفقم وسباع البحر:   –من خالل الفقرة األخيرة   –) عين 3( 

  (ب) بيع أنيابها وأسنانها                                       (أ) بيع جلودها ودهونها         

(ج) أكــل لحومهــا وشــحومها                                        (د)  اســتخدامها فــي األبحــاث 
  العلمية  

  ) ما الطعام الذى تفضله سباع البحر كما ورد بالفقرة الثالثة: 4( 

  (ب) األسماك والطالحب البحرية                                             (أ) الحيتان البحرية

  (ج) العوالق البحرية                                           (د) طيور البطريق

  ) ما العالقة بين جملة (ولذلك تذهب هذه الحيوانات كأذكى...) الواردة بالفقرة األولى بما قبلها: 5(

               (ب) تعليل                                                 (أ) تفسير

  (د) نتيجة                                      (ج) توضيح

  المناطق التى تفضل سباع البحر السكن فيها:  –من الخيارات التالية  –) ميز  6(

  والحارة         (ب) البحار المتجمدة                                  (أ) البحار الحارة والدافئة

  (ج) المحيطات الحارة والمغلقة                                 (د) البحار الباردة والمعتدلة

) تناول المقال السابق الفصيلة التى تنتمى لها سباع البحر، حــدد مــن خــالل فهمــك للمقــال تلــك 7(
  الفصيلة: 

           (ب) آكلة اللحوم                                             (أ) آكلة األسماك

  (د) آكلة الحيتان                                       (ج) آكلة الجلود

  اقرأ، ثم أجب: -50

يتناول فن تحنيط الحيوان عملية حفظ جلود الحيوانات المختلفة بمـا يغطيهـا مـن فـراء أو ريـش أو     
قشور أو حراشيف، لكي تحـتفظ بـبعض صـفاتها الطبيعيـة. والجلـود التـى يـتم حفظهـا بهـذه الطريقـة إمـا 

  كنماذج لألغراض العلمية والدراسية، وإما للعرض فى المتاحف.

هذه العملية أيًضا لعمل مجموعات خاصة من الحيوانات المحنطة كى يحتفظوا بهـا   الهواةويمارس          
  للعرض فى بيوتهم وفى معارضهم الخاصة.
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وقد كانت هذه العملية تتم قديًما بحشو جلد الحيوان بالقش أو القطن أو الصوف، حتى يبـدو شـبيًها     
فال نستخدم هذه الطريقة البدائية بعد أن ابتكرت وسائل حديثة لتهيئـة   إلى حد ما بالحيوان نفسه.. أما اآلن

  هذه الجلود،  بحيث ال يستطيع اإلنسان فى كثير من األحوال أن يميز بين الحيوان المحنط والحيوان الحّى.

وكان قدماء المصريين أول من مارس فن تحنيط الحيـوان، كمـا حنطـوا المـوتى مـن بنـي اإلنسـان.     
فعهم إلى ذلك عقيدتهم الدينية؛ حيث كانوا يؤمنـون بعـودة الـروح إلـى الجسـد بعـد المـوت فكـانوا وكان يد

   يهيئون للموتى كل الظروف التى كانوا يعيشون فيها قبل موتهم فحنطوا الكثير من حيواناتهم

  ) المراد بـ (الهواة):1( 

               (ب) الرسميين                                                  ميين  ي(أ) األكاد
  (د) المحبين                                              (ج) العلماء 

  ) الفكرة الرئيسة فى الفقرة الثالثة:  2(

                      اء المصريين فى التحنيط   دور قدم(ب)                                 (أ) فن التحنيط بين الهواة والعلم 
    (د) طرق تحنيط الحيوانات                   (ج) فن التحنيط قديًما                           

  ) عالقة : (حيث كانوا يؤمنون بعودة الروح...) بما قبلها: 3( 

  (د) التعليل                      التفصيل(ج)            (ب) التفسير              (أ) التوضيح

  ) كان دافع المصريين إلى التحنيط هو: 4(

                                       (ب) عقيدتهم السياسية                                             (أ) عقيدتهم االجتماعية
  (د) حبهم لمعابدهم                                      (ج) عقيدتهم الدينية

  ) الهدف من فن التحنيط: 5(

   خدم كنماذج لألغراض التعليمية(ب) تست           (أ) االحتفاظ ببعض الصفات الطبيعية
  (د) كى يبدو شبيًها للحيوان نفسه         لعرض فى البيوت والمعارض(ج) يحتفظ بها ل

  ) من عقائد المصريين القدماء:6(

                                 (أ) اإليمان با الواحد                                          (ب) اإليمان باألنبياء      
  (ج) اإليمان بوحدة الوجود                                     (د) اإليمان بعودة الروح 

  ) لم يّدون قدماء المصريين شيئَا عن التحنيط: 7(

                              (ب) ألنهم اعتبروه من األسرار        (أ) ألنهم لم يكتشفوا طبيعته                               
  (د) ألنه من العلوم الخاصة                              (ج) حتى ال يحصل عليه أعداؤهم
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    مالك بن قراد يرحل بأهله من حله عبس تارًكا قومه متجًها إلى بنى شيبان حيث أصهاره وأقاربه وذلك
بعد أن ضاقت به الحياة في قومه منذ أن جهر عنترة بحبه لعبلة وكذلك إعالنه العداء على كل من يجرؤ  

 لب الزواج من عبلة. في ط
 عبلة ضاق بها المقام أيًضا بسبب كثرة المشاجرات حولها بين مؤيد لعنترة ومؤيد لعمارة . 
  .مالك بن قراد يعلن في القوم أنه لن يزوج ابنته لعمارة وال غير عمارة 
  عنترة لم يطق المقام في عبس بعد رحيل عبلة حيث اتجه إلى الصحراء هائًما على وجهه . 
  وم عنترة على تمسكه بعبلة ثم راح يشير عليه بالذهاب إلى بنى شيبان وينتزع عبلة من  شيبوب يل

   بينهم.
 عنترة يقرر الذهاب إلى بنى شيبان حتى يستعطف عبلة ويعتذر لها عما بدر منه وينال رضاها 

 
   : لماذا رحل مالك بن قراد بأهله إلى بني شيبان؟1س

 جـ: ألن الحياة ضاقت به في قومه منذ أن جهر عنترة بما ينطوي عليه قلبه عن حب عبلة والتعلق بها. 
   : ما الذي اعتزمه عنترة ؟2س

 الزواج من عبلة. جـ: اعتزم العداوة ضد كل من يجرؤ على طلب 
 : ما الذي كان يضمره مالك بن قراد في نفسه نحو عنترة؟ 3س

ة من أن يزوج ابنته لعنترة وذلك بسبب أنه ا و    بن زبيبه األمةجـ: كان يضمر في قرارة نفسه إحساًسا بالمعرَّ
 حتى وإن كان ابن شداد. عبد أن يمزج دمه بدم

 عنترة؟ : لماذا كان عمرو بن مالك بفضل عمارة على 4س
 .جـ: ألن عمارة سيد وهَّاب منحدر من سلسلة األمجاد من اآلباء والحرائر من األمهات والجدات

 : لماذا لم تكن عبلة أقل ضيقًا باإلقامة في عبس من أخيها وأبيها؟ 5س 
في أندية قومها وهدف الحسد من صاحباتها، وسببًا من   (محور)  جـ: ألنها وجدت نفسها قطب األحاديث 

 أسباب القتال في الحي. 
 : ما مظاهر ضيق عبلة؟6س
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جـ: انطوت على نفسها كئيبة ال ترضى بزيارة أحد وال تخرج للقاء من يأتي لزيارتها، كما كانت تقضى أكثر  
 الوقت في فراشها باكية حتى تغير لونها وذبلت نضارتها وجمالها. 

   بشعر عنترة في حب عبلة. : صف شعور عمرو بن مالك عندما كان يمر على قوم يتغنون 7س
 جـ: كان يسرع إليهم بالسب ويهم بقتالهم ؛ ألنه ال يقدر أن يمسك نفسه. 

 جـ: أنه لن يزوج ابنته لعمارة وال غير عمارة. : ما الذي أعلنه مالك بن قراد في القوم؟           8س
 نها. رحيل عبلة ع  السبب: جـ:: لماذا لم يطق عنترة البقاء في عبس؟             9س
   : صف حال عنترة بعد رحيل عبلة عن الحلة.10س

جـ: لم يطق المقام حيث اتجه إلى الصحراء هائًما على وجهه وقد غارت عيناه وبرزت وجنتاه واصفر لونه  
 األسمر. 

 : ما الذي دار بذهن عنترة عندما نظر إلى الحي الذي كانت تقيم فيه عبلة؟ 11س
فيهدمها على من فيها ويطعن برمحه ويضرب بسيفه حتى ال يبقى منهم  جـ: هو أن يتجه إلى بيوت الحي 

 أحًدا.
 : دار حوار بين شيبوب وعنترة بعدما وجد آالم الفراق على عنترة ظاهرة. وضح ذلك. 12س

و الحب فيقول شيبوب: إنك تسفك الدماء   )للوعة(ا  جـ: كان شيبوب يشفق على عنترة من الفراق والوجد
الجيوش وال تقوى على الحب وال تستطيع أن تفك قيود الحب التي تقيدك بها هذه   وتخوض الحروب وتفرق

 الفتاة. فرد عنترة على شيبوب أنه ال يلومه ألنه ال قلب له ولم يحب مثله. 
 : بَم أشار شيبوب على عنترة حتى يتخلص من الكآبة التي يحسها؟ 13س

  األسد بفريسته.  جـ: بأن يذهب إلى شيبان وينزع عبلة من بينهم كما يخرج 
 

  تدريبات  
  اختر الصواب :  أحس مالك بالعار -ب
ألن عمرو بن مالك يؤثر صديقه   - ألنه يعطى ابنته لعنترة ابن زبيبة  -(ألن عنترة كان ينشد الشعر فى ابنته 

  عمارة) 
  كيف أثّر هذا الموقف على عبلة؟ ِصْف حالها؟  -ج
  ماذا تمنى عنترة وهو يحاور شيبوب؟  -ك
  أّدى الشعر دوره فى تسلية عنترة وضح ذلك -د

  ه؟ (ب) إلي أين رحل مالك وأسرت 
(ج) بعد اعتراف شداد بعنترة رأي البعض، أن الوقت مناسب ألن يفعل عمارة شيئًا. ما هذا الشيء؟ وما  

  مبرراتهم لذلك؟  

  (ب) ما الهدية الدموية التي كان عنترة يهدد عبلة بها؟ 
  (ج) ما الذي أعلنه مالك بعد أن ضاق به المقام؟ 

  . فلماذا؟(ب) كره عنترة البقاء في عبس فاتجه إلي الصحراء 

  (ج) ما أثر قصائد عنترة في عبلة علي مالك وابنه؟  
  (د) ما الهدية الدموية التي كان عنترة يهدد عبلة بها؟  
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 اد في بني شيبان إقامة كريمة إال أنه لم يكن سعيًدا بالمقام بعيًدا عن أهله وهو سيد  أقام مالك بن قر
من سادات عبس. لذلك ظل يتنسم أخبار عبس من القوافل القادمة من الحجاز وهى في طريقها إلى  

 العراق. 
  التي بينه  مالك يرغب في العودة إلى قومه وقبيلته إال أن ابنه عمًرا يرفض العودة حتى يحل العقدة

 وبين عنترة. 
    .بسطام بن قيس يطلب من عمرو بن مالك خطبة عبلة ويرحب عمرو بذلك إال أن والده مالك يرفض

 مالك بن قراد يقرر زواج عبلة بمن تحب حتى ولو كان عنترة، حيث جعل أمرها لنفسها. 
   بالقرب من أرض    - عنها الذي ال يطيق البعد   - شيبوب يتسلل إلى خيمة عبلة ليبلغها بوجود عنترة

 ) .شيبا
    عمرو بن مالك يهدد شيبوب ويتوعده ويطلب من عبلة حبًال ليقيده إال أن شيبوب يخرج مسرًعا

    يعدو فوق الرمال كالظليم. 
  

 : كيف كان مقام مالك بن قراد وأهله في بني شيبان؟1س
 والمنعة والمروءة الكاملة. جـ: كان مقامه كريًما حيث وجد في جوار قيس بن مسعود العز  

 : لماذا لم يكن مالك بن قراد سعيًدا وال راضيًا بالمقام في بني شيبان؟ 2س
جـ: ألنه لم ينَس أنه رجل من عبس ضاق به المقام في قومه فاضطر إلى أن يهاجر بأهله ويحل ضيفًا على  

  . أصهاره (في بنى شيبان)
 ه في عبس وهو مقيم في بني شيبان وضح ذلك. : كان مالك بن قراد يتلهف على إخوته وأصحاب3س

 جـ: كان يتنسم األنباء عن عبس وذلك من كل قافلة آتية من الحجاز إلى العراق. 
 : لماذا امتأل صدر مالك بشعور يشبه الندم وهو مقيم في شيبان؟ 4س

(أي    رهجـ: ألنه ترك وطنه وأهله من أجل عارض عرض له كان أولى به لو صبر عليه أو فسح له من صد 
 . تحمله) 

 : لماذا رفض عمرو بن مالك العودة إلى أرض الشربة عندما طلب أبوه مالك منه ذلك؟ 5س
 جـ ألنه كان يريد أن يحل العقدة التي بينه وبين عنترة. 

 : كيف نشأ بسطام بن قيس؟ 6س
إليها حتى يمهد لنفسه  جـ: نشأ منعًما جميًال يقضى حياته في صيد أو لهو، فإذا عزم قومه على غزوة سارع 

 السيادة في شيبان. 
 : ماذا طلب بسطام بن قيس من عمرو بن مالك؟7س

 جـ: طلب منه الزواج من أخته عبلة. 
 : لماذا لم يوافق مالك بن قراد على زواج عبلة من بسطام؟ 8س

ن بسطام تقدم  جـ: ألنهم ضيوف عند بني شيبان وال بد أن يأتي الخطاب إلى ديارهم، وحتى ال يقـول العـرب أ
 لخطبة عبلة فلم يستطع مالك رده الستضافته لهم. 

 : ما العهد الذي أخذه مالك بن قراد على نفسه؟ 9س
 جـ: هو أن يجعل أمر زواج ابنته عبلة برغبتها. 

 : صف حال عبلة في بني شيبان. 10س
 جـ: كانت حزينة بائسة تحس الغربة والكآبة والملل. 

 ما عرضت عليها أمها تزويجها من بسطام؟ : ماذا كان رد فعل عبلة عند 11س
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 جـ: أعرضت عنها غاضبة رافضة واعتكفت فى مخدعها. 
 : لماذا تسلل شيبوب إلى خيمة عبلة؟ 12س

 جـ: حتى يطمئن عليها ويخبرها بوجود عنترة بالقرب من شيبان وأنه قد جاء ليطلب رضاها عنه. 
 عنترة بالقرب من شيبان؟ : ماذا كان رد عبلة على شيبوب عندما أخبرها بوجود 13س

 ." ؟ أما كفاه طردي وتشريدي؟ أما كفاه غربتي وتعذيبي " جـ: قالت له في نغمة حزن: 
 : ماذا طلبت عبلة من شيبوب؟ 14س

 جـ: طلبت منه إبالغ عنترة بالعودة من حيث أتى وذلك ألن القوم يكرهونه. 
 : لماذا رجع شيبوب إلى عبلة بعد أن خرج من خبائها؟ 15س

  خوًفا عليها من أخيها عمر بن مالك. جـ: 

  تدريبات 
  لماذا لم يكن مالك سعيدا؟ وبم كانت تحدثه فسه؟  -ب
  ماذا تعرف عن بسام بن قيس؟ وماذا طلب من عمرو؟ وما موقف عمرو من طلبه؟   -ج
  علل لما يأتي:   -د
  رفض مالك أن يزوج ابنته إلى بسطام  -1
  رفض عمرو زواج أخته بعنترة.  -2

  ب) وضح سر رحيل مالك بن قراد عن دياره، ثم اذكر لماذا حدثته نفسه بالعودة إليها.  
  جـ) فى ضوء قراءتك للقصة علل:  

  رفض مالك تزويج عبلة من بسطام بن قيس.   . 1
  شدة شوق النعمان لرؤية عنترة.   . 2

  كان(لعمرو) وأبيه (مالك) رأيان مختلفان في زواج عبلة من بسطام. وضح ذلك. –ب
  اذا غضب عمرو عندما قال والده: "لقد آليت على نفسي أن أجعل أمرها لنفسها"؟لم –جـ

  ب) متى قيلت هذه الفقرة؟ وما مظاهر التعذيب؟ 
  جـ) تعالج الفقرة مشكلة اجتماعية فما هي؟ وما رأى الدين فيها؟ 

  الحديث؟ ب) من المتحدث في العبارة السابقة؟ وإلى من يوجه حديثه؟ وما دوافع ذلك 
  جـ) ما الرسالة التي كان يحملها شيبوب لعبلة؟  

  . كراهية عمرو لعنترة. 1د ) علل لما يلى: 
  . فزع قيس بن مسعود لما علم بخروج ابنه للقاء عنترة. 2
  
  

   .عمرو بن مالك يبلغ بسطام بن قيس بقدوم عنترة 
   .بسطام يخرج للقاء عنترة للفتك به 
  .الرعب والفزع يخيمان على والدي بسطام بن قيس. خروج قيس بن مسعود للبحث عن بسطام 
  .أحد العبيد يطمئن قيس بن مسعود على ابنه بسطام 
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 بأنه لم يأِت إلى شيبان مغيًرا وال عدًوا إال أن   إصرار بسطام على منازلة عنترة. وعنترة يبلغ بسطام
 بسطام يصر على منازلة عنترة. 

  .عنترة يدافع عن نفسه ويوقع بسطام من على ظهر فرسه ويرفض قتله 
  .عنترة يأمر أخاه شيبوب بتقييد بسطام بالحبال 
  استقباله. خروج عنترة إلى قيس بن مسعود عندما جاء يبحث عن ابنه بسطام وعنترة يحسن 
 .قيس بن مسعود يطلب من عنترة أن يأتي معه إلى الحلة في بنى شيبان ليكون في ضيافته    

  
 ليلتها عندما علمت خروج بسطام للقاء عنترة ؟ ولماذا ؟ : كيف قضت حلة قيس بن مسعود 1س

 جـ: قضتها في اضطراب وقلق ؛ خوفًا من أن يفتك عنترة ببسطام. 
 : كيف نشأ بسطام بن قيس؟ ولما غضب قيس من زوجته؟ 2س

ئه بين النساء والفتيات وال   جـ: نشأ بسطام بن قيس فتى مدلًال، وسبب غضب قيس من زوجته أنها كانت تنّشِ
ضه للمشقة وتحمل المسئولية.   تعّرِ

 : كيف استطاعت زوجة قيس أن تفتدي ابنها بسطام من أبيه قيس؟ 3س
جـ: بأن أرسلته إلى أخوتها في قبيلة تميم حتى يشب على الشجاعة والفروسية والنزال واالعتماد على  

 الذات.
 بنه بسطام؟: لماذا ردَّ قيس بن مسعود عمرو بن مالك من الخروج معهم للبحث عن ا4س

 جـ: ألنه هو الذي دفع ابنه للخروج من أجل لقاء عنترة فارس العرب األول. 
 : ما الذي عزم عليه قيس بن مسعود في نفسه عندما يعود إلى منازله؟ 5س

 عن مالك وأهله وأن يرحلوا من الحلة تشاؤًما بمقامهم .  (حمايته)  جـ: أن يرد جواره
 ندما طلب بسطام أن ينازله؟ : ماذا كان رد عنترة على بسطام ع6س

 جـ: قال له عنترة: إنه لم يأِت مغيًرا وال عدًوا. 
 : لماذا نازل عنترة بسطام؟7س

 جـ: دفاًعا عن نفسه بسبب إصرار بسطام على قراره بالقتال. 
 : بَم تفسر مجيء عنترة إلى بني شيبان؟ 8س

 عفوها عنه. جـ: كان مجيء عنترة من أجل رؤية ابنة عمه (عبلة) وطلب 
ر المبارزة التى دارت بين عنترة وبسطام. 9س  : صّوِ

جـ: أصر بسطام على قتال عنترة إال أن عنترة تمنع عن ذلك ألنه لم يأِت محاربا لبني شيبان وإنما أراد  
مقابلة ابنة عمه ليطلب منها الصفح لكن بسطام أصر على المبارزة لدرجة أنه جرح عنترة فغضب عنترة و  

على فرسه، لكنه لم يجهز عليه ؛ ألنه ال يقتل الصرعى لكن بسطام بعد عفو عنترة عنه يستكمل  أسقطه من 
قيده    (يفضل) المبارزة مرة أخرى فيوقعه عنترة مرة أخرى من فوق فرسه ويهدده بجز رقبته لكنه يؤثر 

 وربطه في خيمته حتى أتى قيس وفك وثاقه. 
 من على فرسه؟ : بم أمر عنترة شيبوب بعد أن ألقى بسطام 10س

 جـ: بأن يقيده بالحبال. 
 : كيف استقبل عنترة قيس وقومه عندما جاءوا يبحثون عن بسطام؟ 11س

 جـ: استقبله عنترة مرحبًا به وطلب منه أن يحل ابنه بيده. 
 : ما سبب إعجاب والد بسطام بعنترة ؟ وماذا طلب قيس من عنترة؟ 12س

لشهامته وعدم قتله البنه بسطام بالرغم من تمكنه من ذلك أكثر من  جـ: سبب إعجاب والد بسطام بعنترة: 
  طلب قيس أن يكون ضيفه حيث بالغ في تكريمه لعنترة بإعداد وليمة له. وقد   مرة.
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  تدريبات

  (ب) لما خرج القوم  يتعقبون بسطام ؟  
  (ج) لما رد قيس عمرو بني مالك؟ وعالم نوى بعد العودة إلى القبيلة ؟ 

  تربية بسطام بمرحلتين مختلفتين. وضحهما مبينا أثر ذلك فيه. (د) مرت 
  (ه) ما موقف عنترة من بسطام؟ ولما رفض قتله ؟ 

  ب) عمن تتحدث العبارة السابقة ؟ وما سر عداوته لعنترة ؟  
  جـ) بماذا أحس األب حين علم بخروج ابنه لمالقاة عنترة ؟ وعالم يدل هذا اإلحساس ؟  

  الذى تتحدث عنه العبارة ؟   د) ما مظاهر هذا الجزع

  ب) من الفارس المخيف ؟ ومن االبن الذى تخاف عليه أمه؟ ولماذا ؟ 
  جـ) وضح دوافع القتال ونتيجته. 

  د ) علل لما يلى: 
  . موافقة مالك بن قراد على تزويج ابنته من عنترة بعدما رفضه. 1
  المهور. . إصرار الفتى العبسي على أن يقدم إلى عبلة أغلى 2

  ب) لماذا كان قيس بن مسعود عنيفا مع عمرو بن مالك؟  
  جـ) علل:  

      خروج قيس بن مسعود فى أهله للحاق بابنه.   . 1
  مجئ عنترة ألرض بنى شيبان.   . 2

  (ب) ما الذي قرر قيس بن مسعود أن يفعله بعد العودة؟ ولماذا؟ 
  عليه العبارة السابقة؟ (ج) (وكانوا يسرعون وهم يتعقبون آثار بسطام) ما الذي تدل 

  (ب) ما الذي جعل بسطاما يتحمس لقتال عنترة ؟ ولماذا تخوف أهله من هذا اللقاء؟  
    (ج) علل لما يأتي:  
  لقب عنترة بالفارس النبيل.   -1
  قرار قيس برد جواره عن آل قراد.  -2

  
  
  

  بني شيبان مكرًما بعد استضافة قيس بن مسعود له. أقام عنترة في 
   .مالك بن قراد لم يستطع أن يرد عنترة عن خطبة ابنته عبلة 
  من النوق العصافير. وعنترة يوافق    ألًفا عمرو بن مالك يغالي في المهر مع عنترة حيث طلب منه

 على طلب عمرو، وقد راح يشكر قيس بن مسعود على حسن ضيافته له. 
    وشيبوب يتجهان إلى أرض العراق من أجل النوق العصافير التي ال توجد إال عند الملك  عنترة

 النعمان.
   .عنترة يمر على بيت مالك بن قراد في بني شيبان ليودع عبلة 
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  تميمة  عبلة تعد عنترة بأنها سوف تنتظره مهما طالت غيبته وتعطيه . 

   يصيبني شر مادامت هذه التميمة معي.عنترة يتفاءل بالتميمة ويقول ألخيه شيبوب لن   
  

   
 : كيف أقام عنترة في بنى شيبان؟ وما موقف قيس بن مسعود منه؟ 1س

جـ: أقام عنترة في بني شيبان مكرًما منعًما حيث قيس بن مسعود ينصره ويقيم حجته وينصره على مالك بن  
 قراد. 

 عبلة؟ : لماذا لم يستطع مالك بن قراد أن يرد عنترة عن خطبة 2س
 جـ: ألن مالك بن قراد قد ملكها أمرها بحيث تختار من تحبه و هي قد اختارت عنترة. 

 : لماذا طلب عمرو بن مالك من أبيه أن يغالي في مهر عبلة من عنترة؟ 3س
 جـ: حتى ال يستطيع عنترة تقديم ما يطلب منه. 

 : ما المهر الذي طلبه عمرو بن مالك من عنترة؟ 4س
 مثلما كان عمارة سيدفعها.   ألًفا من النوق العصافير مهر عبلة جـ: هو أن يدفع 

 : لماذا اندهش قيس بن مسعود من طلب عمرو بن مالك؟ 5س
جـ: ألن قيس يعلم أن النوق العصافير ال يمتلكها أحد غير النعمان، وأن عنترة ال يقدر على دفع ألف ناقة من  

 النوق العصافير. 
 ه منه عمرو بن مالك؟: لماذا وافق عنترة على ما طلب6س
 لمكانة عبلة عنده.  : أوالً  جـ:

 ألنه ال يرضى أن تتحدث القبائل بعجزه في دفع مهر عبلة.  : ثانًيا 
 : ما الذي قاله عنترة لقيس بن مسعود بعد أن وافق على مهر عبلة؟ 7س

 دي. جـ: لن أعاود عمًرا في حكمه ولن أعود إلى طلب عبلة إال إذا كان ما يطلب من المهر في ي
 : لماذا اتجه عنترة إلى أرض العراق؟ 8س

 جـ: ليأتي بالنوق العصافير. 
 : لماذا مر عنترة على بيت مالك بن قراد قبل أن ينطلق نحو أرض العراق؟ 9س

 جـ: ليودع عبلة. 
 : بَم وعدت عبلة عنترة عندما ذهب ليودعها؟ وماذا كان رد عنترة؟ 10س

طالت غيبته، قال لها سوف أحفظ كلمتك هذه في سويداء قلبي، فتكون  جـ: وعدته بأنها سوف تنتظره مهما 
 المخاطر أشهى األمور إلى نفسي. 

 : ما الذي أعطته عبلة لعنترة وهو متجه إلى أرض العراق؟ 11س
 . (عقدها)  جـ: أعطته تميمة كانت منذ الصبا في قالدتها

 : ما الذي قاله عنترة لعبلة بعد أن أعطته التميمة؟ 12س
 ل عنترة التميمة ثم قال لها لن يصيبني شر مادامت هذه التميمة معي. جـ: قب 

  تدريبات 
  (ب) ما المهر الذي طلبه عمرو ألخته؟ وما موقف قيس وعنترة؟  

  (ج) تجلت حكمة مالك في موقف التسابق علي الزواج من عبلة. اشرح ذلك. 
  يحقق ما أراد. ناقش ذلك. (د) كسب عنترة من موقفه مع بسطام مكانة عالية هيأت له أن 

  (ب) ما موقف قيس بني مسعود من عنترة؟ ولما كان عمرو غاضبا؟ 
  (ج) كيف سخر عمرو من عنترة؟ وما موقف عنترة من سخريته؟  
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  (د) بما حكم عمرو في أمر المهر؟ وما هدفه من ذلك؟   
  (ه) ما موقف مالك من حكم ابنه؟ وكيف أثبت عنترة أنه جدير بعبلة؟  
  ذا قالت عبلة لعنترة قبل رحيله؟ وما هديتها له؟  (و) ما 
  (ز) إلى أين انطلق عنترة؟ ولماذا؟  

  
  

    عنترة يتوجه إلى أرض العراق من أجل مهر عبلة، (النوق العصافير) التي ال توجد إال عند الملك
 النعمان.

    فشل عنترة في الحصول على النوق العصافير ؛ ألن جنود الملك النعمان حاصروه حتى أسقطوه
 جريًحا وحملوه إلى الملك النعمان مقيًدا إال أن شيبوب هرب معتقًدا أن عنترة قد قتل. 

  .عنترة يدخل على الملك النعمان مقيًدا بالسالسل وذلك بعد أن التأمت جروحه في السجن 
    حوار الملك النعمان مع عنترة واتهامه لعنترة بأنه لص بينما عنترة يرد عليه بشجاعة بأنه ليس

 إن لم يكن هو لًصا ومن حوله كذلك لصوص. لًصا 
    عنترة يظهر شخصيته للملك النعمان الذي يبدي إعجابه بشجاعة عنترة، والملك النعمان يعتذر

 لعنترة بذكره ألمه زبيبة. 
  أن يأخذ عنترة ويفك قيوده ويكرمه.  أبو الحارث الملك النعمان يطلب من أحد رجاله وهو  

 : لماذا خرج عنترة إلى أرض العراق؟ 1س
 جـ: ليحصل على النوق العصافير والتي ال توجد في قبائل العرب إال عند الملك النعمان ملك الحيرة. 

 العصافير. : اذكر صفات النوق 2س
 بيضاء مثل وعول الجبال.  )1
 خفيفة كالغزال.  )2
 طيبة األلبان كالبقر  )3
 حلوة المنظر كالمها.  )4
 طيبة اللحم كأنها الحمالن.  )5

جـ: صورة محبوبته  ؟            : ما الصورة التي كانت ال تفارق عنترة وهو في طريقه إلى العراق3س
 عبلة. 

 خاطر التي يتعرض لها للحصول على مهر عبلة؟ : ما الذي كان يحس به عنترة كلما فكر في الم4س
جـ: أحس بسعادة كبرى وذلك ألنه كان يشعر أنه يقتحم مجًدا جديًدا يسمو به إلى الحبيبة التي كان ال يرى في  

 الحياة شيئًا يستحق أن يحرص عليه إال حبها. 
 عبلة؟  : ما شعور عنترة عندما كان يلمس بكفه اليسرى موضع التميمة التي أعطتها له5س

 جـ: كان يشعر كأن روًحا تسرى فيه فتهزه وتملؤه قوة. 
 : لماذا لم يستطع عنترة الحصول على النوق العصافير عندما وصل إلى مراعى الملك النعمان؟ 6س

 جـ: ألن رجال الملك وجنوده حاصروه واشتبكوا معه حتى خر صريًعا من على ظهر حصانه بعد قتال مرير. 
 دما رأى عنترة محاصًرا بجنود الملك؟ : ماذا فعل شيبوب عن7س
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 جـ: فر هارًبا متجًها إلى قبيلته معتقًدا أن عنترة قد مات. 
 : كيف أُْدِخَل عنترة على الملك النعمان؟ 8س

 جـ: أُْدِخَل وهو مقيد في سالسله حيث كان شيوخ بكر وتغلب يجلسون حول مجلس الملك.
 عندما هدده الملك؟ : كيف رد عنترة على الملك النعمان 9س

امنع غضبك أيها الملك فلست تأمن مثلى أن يرد عليك قوًال بمثله فكيف   جـ: رد عليه عنترة في شجاعة وثقة 
 أخشى وعيدك وأنا في يدك؟ 

 : ماذا كان رد عنترة على الملك النعمان عندما سأله عن سبب مجيئه إلى أرضه؟ 10س
 عندك الغنيمة وأستاق ألفًا من النوق العصافير. جـ: قال له عنترة أتيتك مغيًرا أطلب 

 : ماذا كان رد عنترة على الملك النعمان عندما اتهمه بأنه لص؟ 11س
 لست باللص أيها الملك إذا لم تكن أنت لًصا وهؤالء جميعًا لصوص.  جـ: قال له: 

 : بم افتخر عنترة أمام الملك النعمان؟ 12س
 وجوالت في االنتصار على قوافل الملك النعمان في الحجيج. جـ: افتخر بشجاعته حيث كانت له صوالت 

 جـ: ألنه ذكره بأمه زبيبة. ؟               : لماذا اعتذر الملك النعمان لعنترة 13س
 : ما الحقيقة التي صرح بها عنترة للملك النعمان.14س

 من النوق العصافير. جـ: الحقيقة هي: أنى ما أتيت إلى ديارك إال ألطلب مهر ابنة عمى عبلة وهو ألف  
 : وضح سر إعجاب الملك النعمان بعنترة. 15س

 جـ: سر إعجاب الملك النعمان بعنترة هو شجاعة عنترة وصراحته معه وما أظهره من حبه الشديد لعبلة. 
 : كيف عبر عنترة عن حبه لعبلة أمام الملك النعمان؟ 16س

حياتي وأحب إلى من جوارحي ولو كانت حياتي تدفع عن  إنها أعز علي من  جـ: قال عنترة للملك النعمان:
 . عينها دمعة لبذلتها راضيًا ولو اعترضتني النيران لخضتها في سبيل تلبية كلمة منها

 : ما الذي قرره الملك النعمان بعد أن سمع حديث عنترة؟ 17س
  .بيته ويفك قيودهأن يأخذ عنترة إلى  "أبو الحارث"جـ: قرر العفو عنه بأن طلب من أحد رجاله وهو 

  تدريبات

  (ب) ما شعور عنترة أثناء رحلته؟ وما الذي كان يردده لسانه؟   
    (ج) بما تميز النوق العصافير؟  

  (د) ماذا فعل عنترة عند أقدم على مراعي النعمان؟ وما موقف النعمان من ذلك؟
  (ه) ما موقف شيبوب من قتال عنترة لجيش النعمان؟ 

  (و) اجتمعت على عنترة في سجنه الجراح الجسمية والقلبية. وضح ذلك.  
  (ز) بما تعلل حرص النعمان على رؤية عنترة؟ 

  (م) صف مجلس الملك ثم بين شعوره ومن حوله عندما رأوا عنترة. 

  (ب) ما المخاطر التي تعرض لها عنترة في سبيل طلب مهر عبلة؟    
  ؤية أسيره عنترة؟ (ج) لماذا أصر الملك النعمان في ر  
  (ء) كان عنترة في حواره مع النعمان يصدر عن منطق الفروسية الجاهلية. وضح ذلك.  

  ما سبب دخول عنترة السجن؟ كيف حدث ذلك؟   - 1   
  تصور الفقرة حال عنترة. وضح ذلك.  -2
  ما الذى كان يخفف آالم عنترة في سجنه؟  -3
  هل مكث عنترة طويال في سجنه هذا؟ ولماذا؟  -4
    ضأل).  –ضيل  –نكشف عن ضئيل في: (ضؤل -5
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  ب) لماذا ذهب عنترة إلى بالد الملك النعمان؟  
  جـ) عم أسفر الحوار بين عنترة والملك النعمان بالنسبة لمصير عنترة؟  

  
  

   .عنترة يقيم في مدينة الحيرة عند الملك النعمان في راحة وأمن وتزداد ثروته 
   .عنترة يأنس بصداقة الفارس أبى الحارث صاحب النعمان 
  يًدا باإلقامة عند الملك النعمان لحنينه إلى عبلة. عنترة لم يكن سع 
   .عنترة يقتحم المهالك من أجل مهر عبلة الغالي من النوق العصافير 
   .مقام عنترة عند الملك النعمان يتمثل في محاربته أعداءه والذي كان في نظره أكثر إيالًما من الرق 
  لته يشعر بالملل يسري في نفسه شيئًا  تعاود عنترة مما جع (مكان قبيلة عبس) ذكريات الشربة

 فشيئًا. 
    عنترة استأذن الملك النعمان في العودة إلى عبس إال أن النعمان كان يتمسك به إلى أن استطاع أبا

 الحارث أن يشفع له عند الملك النعمان فأذن له بالعودة إلى وطنه. 
 خيرة من الليل . أبو الحارث يقيم مأدبة لعنترة في ليلة الوداع حتى الساعات األ  

 
 : كيف أقام عنترة عند الملك النعمان؟1س

جـ: أقام إقامة كريمة حيث جمع من الغنى ما لم يكن يخطر بباله وبلغ من المجد ما لم يبلغه أحد من سادة  
 القبائل. 

 : كيف قويت العالقة بين عنترة وأبى الحارث؟ 2س
يطرب لسماع شعره حيث ال يكاد يخلو مجلسه إال إذا سار  جـ: لقد أنس عنترة بصداقة أبى الحارث الذي كان 

 في كتيبة إلى غزوة من الغزوات. حتى إذا عاد الزمه في غدواته وروحاته وفى أماسيه ولياليه. 
 : كيف كان عنترة يرى أيامه الخالية وهو مقيم عند النعمان؟ 3س

  تة مثل أشباح الجن.جـ: كانت تبدو كالضباب وال يظهر منها إال أشباح ضئيلة تتحرك خاف
 : ما الذي دفع عنترة إلى اقتحام المهالك واألخطار؟4س

 جـ: حبه لعبلة ذلك الحب الذي لم تستطع األيام محوه من قلبه. 
 : كيف قضى عنترة السنين التي قضاها عند الملك النعمان؟ 5س

عداوة فكان يحارب في سبيل   جـ: قضاها في قتال ونزال مع أقوام لم يرهم من قبل وأقوام لم يكن بينه وبينهم
 . صناعته سفك الدماء النعمان تارة وفى سبيل كسرى تارة أخرى وكأنه قد أصبح رجالً 

 : ما الذي كان يمثله مقام عنترة عند الملك النعمان ومحاربته أعداءه في نظره؟6س
تحيط به هالة كاذبة   هو رق جـ: لم يكن مقامه عند الملك النعمان ومحاربة أعداءه بأقل في نظره من الرق و 

 من زخرف الحياة. 
 وهو عند الملك النعمان؟ رقه األول   : كيف بدا لعنترة7س

 جـ: بدا له أهون قيًدا وأخف ذًال ؛ ألنه كان يحارب من أجل عبلة وقومها ال من أجل جمع المال. 
 عند الملك النعمان أنه أكثر ذًال؟  حر  : لماذا أحس عنترة وهو8س
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ألنه كان يحارب مع أقوام غير قومه وأصبحت صناعته سفك الدماء وهذا يخالف حروبه من  جـ: أحس بذلك  
 أجل عبس وعبلة وقومها. 

 : لماذا أخذ يحس عنترة بالملل يدب إلى نفسه؟ 9س
 جـ: ألنه وجد أن ذكرى أرض الشربة تعاوده بين حين وحين فال يكاد يمر به يوم بغير أن تتحرك شجونه. 

 عمان يرفض طلب عنترة بالعودة إلى قومه؟ : لماذا كان الن10س
 جـ: ألنه كان متمسًكا به نظًرا لشجاعته و الحتياجه إليه في معاركه. 

 : كيف استطاع عنترة العودة إلى أرض الشربة؟ 11س
 جـ: استطاع عنترة العودة بمساعدة أبى الحارث له والذي شفع له عند الملك النعمان بالسماح له بالعودة. 

 م أبو الحارث عنترة قبل عودته إلى قبيلته ؟ : كيف كر12س
 جـ: بأنه أعد له مأدبة في ليلة الوداع اجتمع له فيها شيوخ الحيرة وفرسانها. 

 جـ: هو أن يرى عنترة مرة أخرى. ؟          : ما الذي تمناه أبو الحارث وهو يودع عنترة13س
  جـ: تعلم معنى الصداقة الحقة.                  : ما الذي تعلمه عنترة من أبى الحارث ؟ 14س
  

  تدريبات

  ب) لم كان عنترة يحس وهو حر عن النعمان بأنه أكثر ذال؟  
  جـ) من الذى صاحب عنترة وهو فى جوار النعمان؟ ولم كان يالزمه هذا الصاحب؟  

  (ب) لما أضاق عنترة بمقامه في الحيرة؟ وكيف توطدت عالقته بابي الحارث؟   
  (ج) برغم أالم الذكريات اال أن عنترة أحرز مجدا ونصرا كبيرا. وضح ذلك.  

  (د) ماذا طلب عنترة من النعمان؟ وما موقف النعمان من طلبه؟ وما الدور الذي قام به أبو الحارث؟  
    يقه؟ (ه) كيف ودع أبو الحارث صد

  
  
  

  إلى أرض الشربة والعلم السعدي وهو يتقدم ركبه العظيم من النوق العصافير التي وهبها  عنترة يعود
 له النعمان لتكون مهًرا لعبلة. 

   .الشكوك واألوهام تساور عنترة كلما اقترب من وطنه حتى كاد يحس أنه صار غريبًا عن قومه 
   .عنترة يرى شيبوب وينادي عليه باسمه وقد تعانقا طويًال 
  حكي لعنترة ما فعلته أمه زبيبة وعبلة من الحزن عليه كما ذكر له أخبار مالك بن قراد  شيبوب ي

 وعودته من بني شيبان. 
    عمارة بن زياد تقدم لخطبة عبلة عندما علم بموت عنترة من شيبوب ويقدم لها مهرها من النوق

 العصافير. 
  اٍل. شيبوب يخبر عنترة بأن زواج عبلة لعمارة سوف يكون بعد ثالث لي 
  .عنترة يطلب من شيبوب توزيع الهدايا التي جاء بها وكذلك النوق العصافير على أهل القبيلة وعبلة 
   .شيبوب يعرض على عنترة الزواج من هند بنت زهير ملك عبس 
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  عنترة يقود فرسه وينطلق به في الوادي مثلما كان يفعل في أيام صباه    

  
 : صف شعور عنترة وهو في طريق عودته إلى أرض الشربة والعلم السعدي. 1س

جـ: كان كلما اقترب من وطنه جالت بخاطره الشكوك واألوهام حيث كان يسأل نفسه بين حين وآخر هل  
 على عهدها؟ وهل يستطيع الحياة في قومه بعد هذه الغربة الطويلة؟ سيجد عبلة 

 : دار بخاطر عنترة أن يعود إلى الحيرة التي شعر فيها بالسيادة ولكنه استمر في العودة لعبس فلماذا؟ 2س
  جـ: لقد دار بخاطره فعال العودة للحيرة حيث التقدير والتكريم ولكنه رفض االستجابة لهذا الخاطر وأحس أن

 األقدار تسوقه لوطنه وليكن ما أراد هللا أن يكون إذ ال قيمة للتردد الذي ال يفيد. 
 : لماذا فضل عنترة أن يمر على الوادي الرملي في أرض الشربة؟ 3س

جـ: ألنه المكان الذي شهد مالعب صباه ومراتع فتوته وتعلم فيه الصيد والركوب وأيًضا كان يتجه إليه كلما  
 أو كبرياء عمه أو ظلم حاسديه. ضاق بعنف أبيه 

 : كان شيبوب ظًال لعنترة في كل مكان يحل فيه. وضح ذلك. 4س
جـ: كان تارة جاسوسه وتارة رسوله وكان حينًا خادمه وحيًنا سميره كما كان آخر عهده به في رحلته إلى  

 العراق إذ بقي معه حتى اشتد القتال بينه وبين جيش النعمان ثم اختفى عنه. 
 شعور شيبوب عندما رأى عنترة وهو يقود القافلة. : صف 5س

 جـ: وثب إليه مسرًعا يقبل وجهه وكتفيه باكًيا لم يصدق أنه ما زال حيًا. 
 : ما مظاهر حزن حلة عبس عندما أخبرهم شيبوب بموت عنترة؟ 6س

يها وكذلك عبلة  جـ: ظلت الحلة تبكي شهًرا على عنترة إال أن زبيبة كانت تبكي ولكنها كانت تزعم أنه عائد إل
 فاضت عيناها من الحزن على عنتـرة. 

 : ماذا طلب عنترة من شيبوب؟ وبم رد عليه شيبوب؟ 7س
جـ: طلب عنترة منه أن يحدثه عن عبلة وكان رد شيبوب عليه أن عبلة ما هي إال امرأة من النساء لقد بكت  

 ثم جففت دمعها ثم نسيت. 
 بوفاة عنترة؟ : ما الذي فعله عمارة بن زياد عندما علم 8س

 جـ: تقدم لخطبة عبلة وساق إليها المهر الذي طُِلب منه. 
  ج: سوف يكون بعد ثالث لياٍل يوم عروبة        ؟    : متى يكون زفاف عبلة على عمارة بن زياد 9س

 . (الجمعة)
 جـ: أن يزوجه هند بنت زهير سيد قبيلة عبس.               : ما الذي عرضه شيبوب على عنترة؟ 10س
 : ما الذي قرره عنترة عندما علم بأن عبلة سوف تزف إلى عمارة؟ 11س

 جـ: قرر أال تكون عبلة امرأته إذا رضيت بغيره. 
 : ماذا طلب عنترة من شيبوب بعدما علم بأن سوف تزف عبلة لعمارة؟ 12س

والصعاليك والضعفاء،  جـ: أن يأخذ شيبوب القافلة التي أتى بها من عند النعمان ويوزعها على المساكين 
أما النوق العصافير فيذهب بها إلى مالك بن قراد لتكون هدية عبلة وينحرها يوم زفافها ويطعم منها قوم  

  عمارة بن زياد. 
  

  تدريبات  

  ما الشكوك التي خالجت عنترة و هو راجع من بالد النعمان؟   -ب
  التي أحضرها من العراق ؟  علل.. تنازل عنترة هن أمالكه -ج
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  ما الخبر السيئ الذي عرفه عنترة عندما وصل إلي ديار عبس ؟ وما الذي قرره عنترة بعد ذلك؟   -ب
  أعادت السنون التي قضاها عنترة في الحيرة صياغة مفهومه عن الحرية و المرأة ....وضح   -ج

  
  

   عنترة يضرب في فجاج الصحراء يصيد طعامه وينتقل من مكان إلى مكان وهو يتساءل في نفسه
 "كيف تعيش عبلة اآلن"؟ 

   عنترة ينتظر شيبوب وهو يقضي ليله متعبًا حتى أغفى إغفاءة أفاق منها على صوت يناديه فإذا هي
 زبيبة أمه. 

  تتوقع أن تراه مرة أخرى. عنترة يلقي نفسه بين ذراعي أمه التي لم تكن 
   كبار القوم في عبس يتجهون إلى عنترة لتحيته وفى مقدمتهم قيس بن زهير سيد آل عبس وعمارة

 بن زياد. 
  .عبلة ترحب بعنترة ويرد تحيتها وتحية القوم 
 .عنترة يأخذ عبلة على جواده وشباب القبيلة يتراقصون فوق الجياد 
 سرادق الذي أهداه كسرى ملك الفرس إلى عنترة. ينتهي الحفل في السرادق الكبير ذلك ال 
  شيبوب ينادي على عنترة إال أن عنترة يرد عليه قائًال: إني أحب سماع الحديث من عبلة  

  
 : كيف أمضى عنترة األيام الثالث التي كان ينتظر فيها عودة شيبوب؟ 1س

لليل على شرب الخمر وكان  جـ: كان يضرب في فجاج الصحراء يصيد طعامه كما كان يفعل من قبل ويعكف ا
 الحزن يثور به فيضيق به الفضاء وأحيانا ينطلق بجواده فى البراح. 

 : لماذا عاش عنترة عيشة الفقراء؟ 2س
جـ: عاش عنترة عيشة الفقراء ؛ ألنه أحس أن الغنى بالء وأنه ال قيمة لكثرة األموال ومن أجل هذا وزع  

 العبيد والفقراء وفضل أن يعيش هادئ البال. األموال العظيمة التي جاء بها على 
 : ما الذي كان يشعر به عنترة كلما تذكر أنه تخلص من أمواله التي جمعها كلها؟3س

 جـ: كان يحس ارتياًحا وكأنه تخلص من ثقل كان يجثم فوق صدره . 
 : كيف كانت نظرة عنترة إلى الغنى والفقر والثروة بعد أن أصيب في حبه؟ 4س

بالرضا والهدوء النفسي حين يتذكر أنه تخلص من تلك األموال ؛ ألنها كانت السبب في العاقبة    جـ: كان يحس
المؤلمة والنتيجة المرة وأوشك بسببها أن يكون ترابا والذي لم يخطر له ببال أن يكون أكثر حكمة ؛ ألن فشل  

 الحب ال يعني أن يفقد الثروة ويعيش عيشة الفقراء. 
 ما رأت عنترة؟ : ما شعور زبيبة عند 5س

 جـ: راحت تزغرد وقد تبللت عيناها بالدموع قائلة له: لقد كنت أحس منذ أن فارقتني أنك عائد إلّي يوًما. 
 : كيف أقبل القوم على عنترة لما علموا بأنه مازال حًيا؟ 6س

باسم عنترة  جـ: جاء القوم جمعًا بعد جمع يتقدمهم سادة القبائل يحيون عنترة والفتيان فوق الخيول يهتفون 
 ويلوحون بالسيوف والرماح. 

 : كيف أقبلت الفتيات على عنترة؟ 7س
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جـ: أقبلن عليه ضاحكات يرحبن به ويرفعن أيديهن ويلوحن بمعاصمهن ليظهرن األساور التي أخذنها من  
 هداياه. 

 : كيف نظرت عبلة إلى عنترة؟ 8س
ه االبتسامة ثم قالت له: مرحبًا بك يا  جـ: نظرت إليه في خفر واستحياء حيث كان يبدو على وجهها ما يشب 

 عنترة. 
 : كيف احتفل شباب القبيلة بعنترة وعبلة؟ 9س

جـ: اجتمع الفتيان من عبس على الخيل في الفضاء الفسيح حول الحلة يتسابقون ويتراقصون فوق الجياد،  
 بعضهم واقف على ظهرها وبعضهم يتقلب فوقها ويدور من تحت بطونها. 

  حدث بعد انتهاء الحفل الصاخب؟ : ما الذي 10س
جـ: ركب عنترة وعبلة متجهين إلى السرادق الذي أقامه شيبوب لهما في أقصى الحلة ذلك السرادق الذي 
 أهداه كسرى ملك الفرس لعنترة والذي كانت جوانبه محالة بنقوش الذهب ودعائمه مطلية بصفائح الفضة. 

 كنت تريد أن أحدثك طويًال؟  : بم رد عنترة على شيبوب عندما قال له أما11س
   جـ: قال له عنترة ال بأس عليك يا شيبوب فإني أحب سماع الحديث منها.

  تدريبات 
  ب) كيف أمضى عنترة األيام التي سبقت زفاف عبلة؟ ولماذا عاش عيشة الفقراء؟  

  جـ) كيف كانت نظرة عنترة إلى الغنى والثروة بعد أن أصيب في حبه؟  
  د ) لماذا كان يهدأ نفسا حين يتذكر أنه تخلص من المال الذى جمعه؟ وما رأيك؟  

  ب) كيف قضى عنترة األيام الثالثة؟ وما العالقة بينها وبين ما كان يفعله قبل ذلك؟   
  التي أتى بها من العراق؟ ولماذا أحس به؟   جـ) صف شعور عنترة عندما تخلص من األموال 

  ب) لمن العبارة السابقة؟ وما مناسبتها؟     
        جـ) بم تفسر: عروج عنترة على بيت مالك قبل رحلته إلى العراق؟  

  د ) ما شعور عنترة عندما تخلص من األموال التي حملها معه من الحيرة؟  
  

  تحققت مخاوفه؟(ب) لم اهتم عنترة بيوم عروبة؟ وهل  
  (ج) وضح كيف تم اللقاء بين عنترة وزبيبة؟ وما الذي شد انتباهه فيها؟ 

  (د) كانت النهاية سعيدة رغم مخاوف عنترة. وضح ذلك
  
  
  
  
  
  
  
  



ية مع أ/ سالم               وي                                 ف األول الثان الص                  اللغة العر

254 

  أسلوب االستثناء - 1
 

  يخالف ما قبل األداة في الحكم . والمستثنى ) اسم يقع بعد أداة استثناء، المستثنى (

  أسلوب االستثناء                                                  
   

 الُمستثنَى أداة االستثناء  الُمستثنَى منه 

اسم  يقع قبل أداة  
 االستثناء 

 فعل اسم حرف
بعد أداة   اسم يقع 

 غير ، سوى   إال االستثناء 
  عدا، خال، حاشا 
 ماعدا، ما خال 

  حاشا  -خال  -المستثنى بــ   عدا 

  ما خال –ماعدا   حاشا -خال  -عدا 
  ) فعل و مفعول(  )       جار و مجرور ) أو  (فعل و مفعول(

  طالبة   حضر الطالبات عدا : مثل
  

فعل ماٍض جامد مبني على فتح مقدر،وفاعله ضمير   :عدا
  مستتر، 

    مفعول به منصوب.   :طالبة 
  

  أو 
  ،  حرف جر مبني :عدا 

  اسم مجرور.  :طالبة

  طالبة    حضر الطالبات ماعدا : مثل
  

حرف مصدري مبني ال محل له من  ما :
  اإلعراب  

  
    فعل ماض مبني علي الفتح عدا:

  
  مفعول به منصوب.  :طالبة
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  المستثنى  بـــ   إال     ثالثة أحكام                     
 
  

  مستثني   ح   تعربها   لو مثبت    بعد      إال الخالصة    
  مستثني   أو   بدلها   لو منفي    و لها معني 
  أعربها حسب موقعها   لو منفي وملهاش معني 

     

  أمثلة علي الناقًص المنفي      

  خبر مرفوع بالضمة.  :  رسول            .رسول ما محمد إال : مثل -
  فاعل مرفوع بالضمة.   : طالب            . طالب لم ينجح إال: مثل -
  مفعول به منصوب باأللف.   : أخاك               . أخاك ما صافحت إال  : مثل -
  نائب فاعل مرفوع بالضمة.   :المجتهد             . المجتهد  ما ُكؤفي  إال : مثل -

  اسم ليس مؤخر مرفوع بالضمة البالغ :              البالغليس علي الرسول إال  مثل:  -

  ضمير مبني في محل رقع فاعل الكاف :                                كما حضر إال مثل :   -

  ضمير مبني في محل رقع فاعل أنت   :                           أنتما حضر إال  مثل :   -

  اسم موصول مبني في محل رفع نائب فاعل الذي :                     نجح الذيما ُكؤفي إال مثل : 

 

    )اشطب عليه  )   قبل  إال     (   من  بــــ  (االسم المجرور   
  (ناقص منفي)  فاعل        . )وزيرٌ ( ما حضر من الوزراء إال:  مثل

  ) ناقص منفي(  مفعول به    .  )مباراةً (  لم أشاهد من المباريات إال مثل: 
  (تام منفي) مستثني منصوب أو بدل مرفوع    ).  وزير(  ما جاء أحد من الوزراء إال  مثل: 

  ناقًص منفي   تام منفي   تام ُمثبتً 
  (ممتنع النصب)   (جائز النصب)   (واجب النصب) 

  عصفورة طارت العصافير  إال 
    

  عصفورة إال   العصافير طارت  ما  عصفورة طارت العصافير  إال  ما

  3إثبات           
  مستثني  إداة   مستثني منه 

  
  مستثني منصوب  عصفورة :

  3                 نفي
  مستثني  إداة   مستثني منه 

  
  مستثني منصوب   عصفورة :  

  مرفوع (تابع) بدل   أو

       2نفي                
  مستثني  إداة   مستثني منه محذوف 

     
  فاعل مرفوع  عصفورة :  

  (حسب موقعها)          

  منفي + قبل إال ملهاش معني   منفي + قبل إال  لها معني   مثبت  
  ترفع اسمها وتنصب خبرها ليس  :                            ليس    - لم  -لن   - ال   -:   ما  أدوات النفي  
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  سوى)  -المستثنى بــ (غير 

  غير و سوي حرامية.. تسرق إعراب بعديها .. تخليه مضاف إليها 

  يعرب مضاف إليه.  ) سوى - غير االسم بعد (و  ) إال يأخذان إعراب االسم الواقع بعد (  ) وسوى(غير  

  ناقًص منفي   تام منفي   تام ُمثبتً 
  فاعل (حسب موقعها)   بدل مرفوع     أومستثني منصوب     مستثني منصوب 

  

  عصفورة طارت العصافير  إال 
    

  عصفورة طارت   إال    ما  عصفورة طارت العصافير  إال  ما

  عصفورة   غيرطارت العصافير

  
  مستثني منصوب    مضاف إليه          

  
  

  عصفورة  غيرطارت العصافير   ما

  
  

  مستثني منصوب    مضاف إليه          

 بدل مرفوع   أو          

  عصفورة    غيرطارت    ما

  
  

 فاعل مرفوع      مضاف إليه           

  

  أمثلة    :  غير و سوي 

  تام مثبت    -1

  أحمد. غيَر فهم الطالب القاعدة  : مثل
  مضاف إليه مجرور بالفتحة .  : أحمدمستثنى منصوب وعالمة نصبه الفتحة                       :غير

  محمد.  سوى ركب المسافرون الطائرة   مثل: 
  مضاف إليه مجرور.   : محمد                مستثنى منصوب بالفتحة المقدرة على آخره .  :سوى

  

  تام منفي   – 2

   .طالب غير (سوى)ما نجح الطالب   مثل: 
  مضاف إلية مجرور بالكسرة   طالب:                   مستثنى منصوب أو بدل مرفوع سوى): ( غير

  

  ناقًص منفي   - 3

    المحتاج. (سوى)غيَر ما أعطيت   : مثل
    مضاف إلية مجرور بالكسرة: المحتاج      مفعول به منصوب بالفتحة.                  : غيَر (سوى)

    العامل.  ) سوى( غيرُ ما احتُِرَم   مثل: 
  نائب فاعل مرفوع.  : )سوى( غيرُ 

  إعــــــــــراب  عـــــــالمــــــــــــــات   
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الرفع : الضمة الظاهرة             النصب : الفتحة الظاهرة             الجر : الكسرة      غير      

  الظاهرة 

  الجر : الكسرة             المقدرة النصب : الفتحة                المقدرة الرفع : الضمة          سوي 

  المقدرة 

  

  ال يحمل معني االستثناء 

    : مفعول به منصوب بالفتحة اإلنسان              في أحسن صورة  اإلنسانهللا سوي   -  مثل            

  : مفعول به منصوب بالفتحة  الموقف                        لصالحه  الموقف:  الرجل غير مثل               

  : فاعل مرفوع بالضمة  الالعب في المباراة                الالعبعدا - مثل            

 : فاعل مرفوع بالضمة  القلبمن الكراهية               القلبخال  -  مثل            

  تدريب

  أكمل الجمل اآلتية بمستثنى مناسب مما بين األقواس مع التعليل:   -أ 

  الكريِم).   -الكريُم  -ما أقدر األصدقاء إال ……...... (الكريَم   - 1
  أخيك).   - أخاك  -(أخوك   ....... لم يحضر من الضيوف إال.  - 2
  الطماعِ).  -الطماَع  -أوقر التجار ما عدا ………… (الطماُع  - 3
  أبا بكر).  - أبى بكر  - عاد الفدائيون سالمين غير ….. (أبو بكر  - 4
  

 ضع (غير) مكان (إال) مع ضبطها وضبط ما بعدها:   -ب 
  راءة تفيد التالميذ إال المقصر.  الق - 2ما يعرف الفضل من الناس إال المنصفون.               - 1
  ال ينكر سماحة اإلسالم إال مكابر.   -  4ال يأبى الكرامة إال لئيم.                                      - 3

  ) وأعربها، وأعرب ما بعدها فيما يأتي:  إال) مكان (   سوىضع (  - ج 
  ال قيمة للعلم إال بالخلق.    - 2ال يدرك الواجب إال المجدون.                              - 1
اضبط (غير) في المثال السابق بكل وجه إعرابي  (لم تهتم دور النشر بكتب األطفال غير القليل).     -د 

  . ممكن 
  .   واضبطها وأعرب ما بعدها  ضع (غير) مكان (إال)          (ال يرفع قدر األمم إال المصلحون).    -هـ 
  ضع (سوى) مكان (إال) وأعربها وأعرب ما بعدها. (ال يدرك الواجب إال المجدون).                        -و
  
  
  عين المستثنى منه، واداة االستثناء، والمستثنى فيما يأتي:  -د
 _ما عرف فضل المدرس إال التلميذ المؤدب. 2                       _حضر الطالب إلى الحفل  إال طالبًا. 1
 _ما يرسب سوى المقصر. 4        _احترم الناس غير الكاذب. 3
  _ما ذاكرت إال درًسا واحًدا.6    _شاهدت اآلثار المصرية خال األهرامات. 5
  
  أعرب االسم الواقع بعد أداة االستثناء، وبين السبب:  -ز
 _لم يحضر من الفائزين إال عادل. 2          المجتهد. _ما نجح إال 1
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 _استعد السائحون للسفر سوى سائح. 4      _حضرت فقرات الحفل إال فقرة. 3
  _كل شيء يذهب إال العمل الصالح.6        _ما على الجدار إال صورة. 5
 
    "ما التربية إال قوة تتكفل بيناء المواطن المنشود".  -ح

  الضبط، ثم اجعل "غير" مكان "إال"، واضبط كلمة "غير" مبينًا السبب. وبين سبب "قوة"،  اضبط كلمة 
  

  ضع مستثنى مناسبًا، وأعربه.        "ال يرضى المصريون بالكسل إال ...........".   2000أغسطس 
  "ما انتصر إال الشجعان".        2007مايو  

  بعدها. " وما غيرضع "غير" مكان " إال " في الجملة السابقة، واضبط " 
  " بكل وجه ممكن. طالبأعرب كلمة "  "جاء الطالب خال طالب".       2010أغسطس 

  

  

  
 

  االسم المقصور -
  ما قبلهــا الزمــة مفتــوح أصليـــة   ألـــف اســـم معــرب الــذي آخـــره  

  }   ىَ◌ - - - /ا َ◌  - -{                                       

   .ا  دني   - ى   مرتض  –ا    رض  -ا  صع   - ى   الفتَ   مثل:

  

    عالمـــــــات إعرابــــه                                            

 

  الرفــع

  مقدرةضمة 

  النصــب        

  مقدرة فتحة 

  الجـــر 

  مقدرة كسرة 

    *الحـــــظ :

    عللالذي  )  كلمات ليست من المقصور ..  -متى   - يسعى   - (هذا 
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  السالــم  المثنــي و جمـــع المؤنــــث

  هاترد إلى أصلألف ثالثة 

  

  ألف غير ثالثة  

  

  (ي)جالسة تقلــب (ى)   (و) قائمة تقلـــب (ا)   تقلب ياء

  ان   و: عصا  عص

  ين  و: عصا  عص

  ات  و: عصا  عص

  ان  ي: هـدَ ى  هـدَ 

  ين ي: هـدَ ى  هـدَ 

  ات ي: هـدَ ى هـدَ  

ان.    ي:  مرتض ى مرتض

  ات.ي:  مرتضى  مرتض

  

  جمــع مذكــــر سالـــم

  األلـــف +  ون  ، ين نحـــذف 

ــَ  -     ون مرتضـَـ -     ىمرتض     ْينمرتض

    ْيناألعلَ   -        ْوناألعلـــَ   -     ىاألعل

ــ  - ى  مصطف    ْين مصطـفـَــ -     ونمصطفَـ

  ـين رضـَ  -        ونرضـَــــ  -ـا      رض 

  

  تدريب 
  .......................قدًرا " ،  اختر المناسب لمكان النقاط  . "شاهدت الطالبات -1

  األعلين       ب  العلييان       أ
  العليوات        د  العلييات  ج 
  "أنتما األفضالن وستصيرا .............................................. "-2

  الرقيين   ب  الرقييات      أ
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  األرقيان       د  األرقيين     ج 
  "  .........................................  المرتضيالجمع الصحيح لكلمة  "-3

  المرتضيين       ب  المرتضون      أ
  المرتضيون       د  المرتضوون   ج 
  ........................................................... " هو  عال "عال  طالبة مهذبة"  جمع كلمة  "-4

  علييون  ب  علييات     أ
  عالوات     د  علوات      ج 
  "هو األدني إلي قلبي منزلة " ،عند جعل الجملة للمثني المؤنث تكون ............................. -5

  قلبي منزلة هما األدنيان إلي   ب  هما الدنييان إلي قلبي منزلة   أ
  هما األدنيين إلي قلبي منزلة  د  هما الدنيين إلي قلبي منزلة   ج 
  "أنت األعلى مكانة " ، عند جعل الجملة للمفردة المؤنث   -6

  أنِت األعلى مكانة    ب  أنِت العالية مكانة   أ
  أنِت العليا مكانة   د  أنتي العليا مكانة  ج 

 المقصورة ............................................اختر الكلمة التي ليست من األسماء -7

  محاميا   ب  مثوي       أ
  أولي       د  عليا         ج 
  "إن تكن الداعي إلي العدل تصير األعلي شأنًا " عندما نخاطب المثني المؤنث تصبح .......... -8

  إن تكونا الداعين إلي العدل تصيرا العليتين شأنًا   أ
  إن تكونان الداعيين إلي العدل تصيران العليتين شأنًا   ب
  إن تكونا الداعيتين إلي العدل تصيرا العلييين شأنًا   ج 
  إن تكونا الداعيات إلي العدل تصيرا العلييات شأًنا  د
 "رضا فتاة صادقة " عند تثنية الجملة  تصبح.........................................................  -9

  الرضوان فتاتين صادقتان  ب  الرضوان فتاتين صادقتين    أ
  الرضاءان فتاتان صادقتان   د  الرضوان فتاتان صادقتان  ج 

  " علي الترتيب ............... عظمي-مني  "مني فتاة من عظمي الفتيات" عالمة إعراب "- 10

  كسرة ظاهرة  -ضمة مقدرة   ب  كسرة ظاهرة  -ضمة ظاهرة    أ
  كسرة مقدرة  -ضمة مقدرة  د  كسرة مقدرة  -ضمة ظاهرة   ج 

  ............................................. " عصامسكت بالعصا "مثني كلمة  "أ"- 11

  عصوين  ب  عصتين      أ
  عصيين     د  عصوان      ج 

  الجملة الصحيحة لغويًا هي ..............................................................  -12

  أنتم األعلون  شأنًا   ب  أنتم األعلوون شأًنا  أ
  أنتم األعليون شأنًا  د  أنتم األعلين  شأًنا   ج 

  "شاهدت الفتاة العليا مكانة " عند جعل الجملة للمثني تصبح .......................- 13

  شاهدت الفتاتان العليين مكانة    ب  شاهدت الفتاتين العليون مكانة   أ
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  شاهدت الفتاتين العليتين مكانة  د  شاهدت الفتاتين العلييين مكانة   ج 
  " عند جمعها جمع مذكر سالم تكون  .............................................. رضا كلمة  " -14

  رضوات   ب  رضوان      أ
  رضيات     د  رضون      ج 

  .......... "كن األرقي خلقًا تصبح األعلى مكانة " ، عن تحويل الجملة للمثني المؤنث تصبح - 15

  كونا األرقيين  خلقًا تصبحان األعليين مكانة   أ
  كونان األرقيان خلقًا تصبحان األعليان مكانة  ب
  كونا الرقييين خلًقا تصبحا العلييين مكانة   ج 
  كونا األرقيان خلقًا تصبحا األعليين مكانة   د

 المذكر تكون ..................... "جارك األدني أحق بالزيارة "  ،  عند جعل العبارة للمثني - 16

  جاراك األدنيان أحقان بالزيارة   ب  جاراك األدنيان أحقا بالزيارة  أ
  جاريك األدنيان أحق بالزيارة  د  جاراك الدنييان أحق بالزيارة  ج 

  ................................... "أنت األرقي " ، عند جمع الجملة  جمع مذكر سالم تصبح - 17

  أنتم األرقين   ب  أنتم األرقون       أ
  أنتم الرقييات  د  أنتم الرقييون       ج 
  

  اختر االسم المقصور من بين البدائل التالية  ................................................ -18

  رضا  ب  هذا        أ
  أبا بكر           د  قضي       ج 

  " ..................................................... كلتا "كلتا الطالبتين ماهرتان "  إعراب كلمة " - 19

  مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه األلف    أ
  مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة المقدرة  ب

  مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة   ج 

  توكيد معنوي مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة   د
 " .................... أرقي " مصر تسعي لتحقيق مستقبل أرقي "  إعراب  كلمة " - 20

  خبر مرفوع بالضمة المقدرة  ب  نعت مجرور بالفتحة المقدرة  أ
  مضاف إليه مجرور بالفتحة المقدرة  د  نعت مجرور بالكسرة المقدرة  ج 

  "االسم المقصور " يعرب بعالمة مقدرة في حالة ............................ - 21

  الجر  ب  النصب           أ
  كل ما سبق   د  الرفع     ج 

  السابقة.......................... " يسعي هذا  الفتي ليرضي  هللا عنه " االسم المقصور في الجملة - 22

  هذا       ب  يرضي   أ
  يسعي   د  الفتي       ج 

"  يحيا الوطن عزيًزا  "                                                          -" يحيي  شاب مجتهد  "          -23
  " في الجملتين  ................... يحييكلمة  " 
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  اسم مقصور في األولي فقط   ب  اسم مقصور في الثانية فقط   أ
  الجملتين اسم مقصور في  د  فعل مضارع في الجملتين   ج 

  " أنت أعلي الطالب مكانة " ، عند مخاطبة الذكور تكون ............................... - 24

  أنتم أعلون الطالب مكانة  ب  أنتم أعلين الطالب مكانة  أ
  أنتم أعلو الطالب مكانة د  أنتم أعلوون الطالب مكانة  ج 

  المثلي" ، االسم المقصور في الجملة هو........... "يسعى المخلصون إلى العمل ليحققوا أمالهم - 25

  المثلي   ب  إلى        أ 
  العمل         د  يسعى        ج 

  " إن تكن الداعي إلى الخير تصبح األعلى مكانة " ،عند خطاب المثنى المؤنث تصبح الجملة.....- 26

  إن تكون الداعيين إلى الخير تصبح العليتين مكانة   أ
  إن تكونا الداعيتين  إلي الخير تصبح العلييين مكانة    ب
  إن تكونا الداعيين إلى الخير تصبحا العليين مكانة    ج 
  إن تكونا الداعيتان  إلي الخير تصبحا العليتان مكانة    د

 اختر االسم المقصور من البدائل التالية ...............................................   -27

  مؤذيا        ب  ساعي  أ
  هذا          د  دنيا        ج 

  هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب آخرى" االسم المقصور هو . " - 28

  على    ب  عليها                       أ
  آخرى  د  غنمي                          ج 

  "إن قل إن صالتي ونسكي ومحياي ومماتي  رب العالمين "  االسم المقصور هو ....   -29

  نسكي   ب  صالتي   أ
  مماتي   د  محياي  ج 

  "إذا قضي الوطن على األمية واهتم بالتعليم ارتقي إلى المكانة العليا " ، االسم المقصورهو ....    -30

  العليا   ب  إذا                          أ
  ارتقي                         د  قضي                      ج 

  " سعي مصطفى إلى أن يحظي بتقدير الناس واحترامهم " ، االسم المقصور هو ....     -31

  يحظي     ب  سعي                      أ
  مصطفى                    د  إلى                          ج 

  " ، االسم الذي تحته خط ................   خذ الكتاب بقوة وآتينا الحكمة صبيًا   يحيي"يا   -32

  فعل مضارع   ب  اسم ممدود                   أ
  اسم منقوص               د  اسم مقصور                   ج 

فلم يكن إلي رد أمر هللا منه سبيل  " ، االسم الذي تحته خط ...............                                                      ليحيى  يحيى"وسميته   -33

  الثانية منهما اسم مقصور   ب                             اسمان مقصوران       أ
ليس اسمين مقصورين                                                                          د  األولى منهما اسم مقصور                      ج 

  " االسم الذي تحته خط .........  يحيى "إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم ال يموت فيها وال   -34
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  فعل مضارع   ب  اسم مقصور                    أ
  اسم ممدود                  د  اسم منقوص             ج 

  "  ،  االسم الذي تحته خط .........  السفلي "اليد العليا خير من اليد   -35

  اسم مصروف   ب  اسم ممدود              أ
  اسم منقوص            د  اسم مقصور                ج 

  الفجر فقومي ننصرف ** عن ديار مالنا فيها صديق " االسم الذي تحته خط ..........   ذا"هو   -36

  اسم موصول               ب  اسم مقصور              أ
  من األسماء الخمسة   د  اسم إشارة                         ج 

حتى تعلموا ما تقولون "                               سكاري" يا أيها الذين آمنوا ال تقربوا الصالة وأنتم   -37
  إعراب ما تحته خط .                                         

  حال منصوب بفتحة مقدرة   ب  حال منصوب بفتحة  ظاهرة                         أ
خبر مرفوع بضمه مقدرة                                                        د  خبر مرفوع بضمة ظاهرة                           ج 

برقه يذهب باألبصار " ، إعراب ما تحته خط ...................                                                                   سنا" يكاد   -38

  اسم كاد مرفوع بضمة مقدرة  باسم كاد مرفوع بضمة ظاهرة                         أ
فاعل مرفوع بضمة مقدرة                                                              دفاعل مرفوع بضمه ظاهرة                            ج 
   

                                                                                                                             لبيب تكشفت .. له من عدو في ثياب صديق " إعراب ما تحته خط .........        الدنيا"إذا امتحن   -39

فاعل مرفوع بضمه مقدرة                                                    بفاعل مرفوع بضمة  ظاهرة                             أ
مفعول به منصوب بفتحة ظاهرة                      د  مفعول به منصوب بفتحة مقدرة   ج 

من غير كد ... أضاع العمر في طلب المحال " إعراب ما تحته خط ..........                                                           العال" ومن طلب - 40

فاعل مرفوع بضمة مقدرة                                           بمفعول به منصوب بفتحة ظاهرة                         أ
  مفعول به منصوب بفتحة مقدرة  دفاعل مرفوع بضمة  ظاهرة                               ج 

وإن عظمت .. ويبتلي هللا بعض القوم بالنعم " إعراب ما تحته خط .....                                                             بالبلوى"قد ينعم هللا   -41

اسم مجرور بالكسرة المقدرة                              باسم مجرور بالياء                                           أ
  اسم  مجرور بالفتحة المقدرة داسم  مجرور بكسرة ظاهرة                                                                     ج 
"متي تكن في خدمة الوطن تصبح األعلى مكانة " ، لخطاب المثني نقول ....................                                           -42 

متي تكونا في خدمة الوطن تصبحا األعليين مكانة .                                                                                 أ
متي تكونا في خدمة الوطن تصبحا األعليان مكانة .                                                                                 ب
متي تكونا في خدمة الوطن تصبحا األعالن مكانة .                                                                               ج 
  متي تكونا في خدمة الوطن تصبحا األعلين مكانة .  د

                                                                                                            "متي تكن في خدمة الوطن تصبح األعلى مكانة " ، لخطاب جمع المذكر نقول .............    -43

متي تكونون في خدمة الوطن تصبحون األعلين مكانة .                                                                                أ
متي تكونون في خدمة الوطن تصبحون األعلون مكانة .                                                                             ب
تكونوا في خدمة الوطن تصبحوا  األعلين مكانة .                                                                                   متي ج 
  متي تكونوا  في خدمة الوطن تصبحون األعلون مكانة .  د
........                                                                                                              "متي تكن في خدمة الوطن تصبح األعلى مكانة " ، لخطاب جمع المؤنث نقول ......- 44
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  متي تكن في خدمة الوطن تصبحن العليوات مكانة    أ
  متي تكن في خدمة الوطن تصبحن العلييات مكانة  ب
  األعلوات مكانة متي تكن في خدمة الوطن تصبحن  ج 
متي تكن في خدمة الوطن تصبحن األعليات مكانة                                                                                     د
                                                            " أساعد .................لفقره وحاجته إلي المساعدة " ، أكمل الجملة باسم مقصور .                               -45

  ذا     ب  هذا                         أ
  زكريا  د  أبا بكر                       ج 

"هاتان شجرتان ..................." ، أكمل الجملة باسم مقصور .                                                                  -46

  كبريان                            ب  كبيرتان                  أ
  كبريين    د  كبيرتين                      ج 

" ينال المتفوق الدرجات .................." ، أكمل الجملة باسم مقصور .                                                          -47

  األعليات                           ب  األعلي                  أ
  العلييات د  األعلين                      ج 

"كرم العميد الباحثة المثالية ................علي مستوي الكلية " أكمل الجملة باسم مقصور .                                        -48

  األسمي   ب  لي                    الفض  أ
  األفضل               د  األرقي                              ج 

  االسم المنقوص -
  

  ِ◌ ي).  -  - - ( أصلية الزمة مكسور ما قبلها  بياءاسم معرب  ينتهي  

  ي.،  المحامي  ،  المنادِ ي  ،  الداعِ ي  القاِضـ مثل : 

  

         

  علل ) كلمات ليست من المنقوص..  مدرستي  - مصري    - يجري    -التي  ** (  
  

    عالمـــــــات إعرابــــه                                    

 

  الرفــع

  مقدرةضمة 

  النصــب        

  ظاهرة فتحة 

  الجـــر 

  مقدرة كسرة 
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  للثقل   للثقل 

   

  تبقي الياء   تحذف الياء 

  النكرة المرفوعة 

  قاٍض جاء 

  النكرة المجرورة

  قاٍض سلمت علي 

  النكرة المنصوبة 

ً  رأيت   قاضيا

                         المعرفة

  ،  ي القاض -

  ،   كيقاض -

  المحكمة  يقاض -

  

  

  جمع المذكر السالم  السالم المثني و جمع المؤنث

  تُحــذف اليـــاء  تبقـــى اليـــاء

 القاض - انـ يالقاض  -  القا
َ
ِن يـ

ْ
  يـ

  ات ي العال -  انت يل العا - ة يالعال

 ِ   نالقاِض   - ون القاضُ  -  القا

تِد   تُد  - ي امل تِد  -ون امل   ينامل

  تــــدريب 
  ".................................   ساعين لخدمة مصر" ، عالمة إعراب كلمة " ساعين"كونوا - 1

  الفتحة المقدرة   ب  الفتحه الظاهرة                    أ 
  ثبوت النون  د  الياء                                 ج 
  "..........   الساعي إلي خدمة مصر أن يبذل الجهد" ، عالمة إعراب كلمة " الساعي"يجب على -2

  الكسرة المقدرة  ب  الفتحة الظاهرة       أ
  الفتحة المقدرة  د  الكسرة الظاهرة      ج 
  ".......................................   داعٍ "ال تخاصم صاحبك بال داعٍ " ، عالمة إعراب كلمة " -3

  الكسرة المقدرة  ب  الفتحة الظاهرة       أ
  الفتحة المقدرة  د  الكسرة الظاهرة      ج 
  ".............................   ساٍم " للعلم دور ساٍم  في حياة الشعوب " ، عالمة إعراب كلمة " -4
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  الكسرة المقدرة  ب  الكسرة الظاهرة      أ
  الضمة المقدرة  د  الضمة الظاهرة       ج 
  "..........   الماضي لن يعود" ، عالمة إعراب كلمة " الماضي"يجب على اإلنسان أن يدرك أن -5

  الفتحة المقدرة   ب  الضمة الظاهرة       أ 
  الضمة المقدرة  د  الفتحة الظاهرة      ج 
  "................... الجاني على نفسه من يهمل حق وطنه" ، عالمة إعراب كلمة  "الجاني "هو -6

  الضمة المقدرة   ب  الفتحة المقدرة   أ
  الفتحة الظاهرة     د  الضمة الظاهرة       ج 
  "......................................... خافٍ "ما تفعله ليس بخاٍف على هللا"  ، إعراب كلمة "-7

  اسم مجرور بالكسرة  ب  اسم ليس مؤخر مرفوع بالضمة   أ
  خبر ليس منصوب محًال مجرور لفًظا  د  خبر ليس منصوب لفًظا مجرور محالً   ج 

  

  بالعدل فهو األفضل عند هللا" ، عند خطاب المثنى المؤنث تكون.............. "متى يقض القاضي -8

  متى تقض القاضيتين بالعدل فهما  الفضلتان عند هللا  أ
  متي تقض القاضيتان بالعدل فهما الفضليان عند هللا  ب
  متي تقضي القاضيتان بالعدل فهما األفضالن عند هللا   ج 
  بالعدل فهما األفضلين عند هللا متي تقض القاضيتان   د
 "أنت السامي مكانة  "  ، عند خطاب جمع المذكر السالم تكون........................................ -9

  أنتم األسمون مكانة   ب  أنتن الساميات مكانة   أ
  أنتم األسمين مكانة   د  أنتم السامون مكانة   ج 

 للتكريم " ، عند خطاب جمع المذكر السالم تكون  ............... "الراعي لحقوق وطنه مصطفى - 10

  الراعون لحقوق وطنهم مصطفون للتكريم   أ
  الراعيون لحقوق وطنهم مصطفين للتكريم   ب
  الراعيين لحقوق وطنهم مصطفون للتكريم   ج 
  الراعييات لحقوق وطنهم مصطفيات  للتكريم  د

 "كن الساعي الى الخير تصبح الراقي مكانة" ، عند خطاب جمع المذكر السالم  تصبح.............   - 11

  كونون الساعين إلي الخير تصبحون الراقين مكانة    أ
  كونوا الساعين إلي الخير تصبحوا الراقين مكانة    ب
  كونوا الساعيين إلي الخير تصبحوا الراقيين مكانة   ج 
  الساعون إلي الخير تصبحوا الراقون مكانة كونوا   د

 )  اجعل األولي لجمع المذكر السالم  والثانية لجمع المؤنث السالم............... شاٍد   -معٍط   (  -12

  شاديات -معطون   بشاديات                                            -معطيون   أ 
  شادييات  -معطيون   دشادييات                                           -معطوين   ج 

  "مازال القاضي واعًيا وساعًيا للعدل" ، عند حذف الفعل الناسخ تصبح........................... - 13
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  القاضي واعٍ  وساعٍ للعدل  ب  القاضي ساعًيا وواعيًا للعدل                      أ 
  القاض واعٍ  وساعٍ للعدل  د  القاضي واعي وساعي للعدل                     ج 

  "مازال المحامي ساعيًا للعدالة مؤديًا لحق بالده" .عند مخاطبة جماعة الذكور تصبح........... - 14

  مازال المحاميون ساعيون ومؤديون لحق بالدهم    أ
  مازال المحامون ساعين ومؤدين لحق بالدهم    ب
  مازال المحامين ساعون ومؤدون لحق بالدهم    ج 
  مازال المحامون ساعيين ومؤديين لحق بالدهم   د

 ......... الداني )  -القاصي "عظمة مصر يشهد بها القاصي والداني" ، عالمة إعراب كلمتي ( - 15

  الفتحة المقدرة   ب  الضمة الظاهرة                               أ 
  الضمة المقدرة             د  الفتحة الظاهرة                               ج 
  

  )................... الصافي " ، عالمة إعراب كلمة  ( الصافي"يأتي علينا كل سنة العيد بالخير - 16

  الكسرة الظاهرة        بالكسرة المقدرة                                                   أ 
  الفتحة الظاهرة دالفتحة المقدرة                                                      ج 

  )................................... ساعٍ إلى الشر"  ، إعراب كلمة ( ساعٍ "ليس بين المصريين  - 17

  خبر ليس منصوب بالفتحة الظاهرة  باسم ليس مرفوع بالضمة المقدرة                            أ
  اسم ليس مرفوع بالضمة الظاهرة  دخبر ليس منصوب بالفتحة المقدرة                        ج 

  "الهادي"..... "مازال الطالب يدرس الكثير من المعلومات عن المحيط الهادي". إعراب كلمة - 18

  خبر ليس منصوب بالفتحة المقدرة   بنعت مجرور بالكسرة الظاهرة                            أ
  نعت مجرور بالكسرة المقدرة  دخبر ليس منصوب بالفتحة الظاهرة                     ج 

  المذكر ......... "اعمل جاهدا من أجل رفعة وطنك الغالي ".عندك جعل الجملة السابقة لجمع - 19

  اعملوا جاهدين من أجل رفعة وطنكم الغالي                  أ 

  اعملوا جاهدين من أجل رفعة وطنكم الغال  ب
  اعملوا جاهدون من أجل رفعة وطنكم الغالين  ج 
  أعملوا جاهدين من أجل رفعة وطنكم الغاليي                د

 " أفضل  -الساعي عالمة إعراب كلمتي "" ،  أفضللحياة  الساعيحري القدر أن يوفق "- 20

  الفتحة الظاهرة -الفتحة الظاهرة    ب  الكسرة المقدرة              -الفتحة الظاهرة    أ 
  الكسرة المقدرة   -الفتحة المقدرة   د  الكسرة الظاهرة                 -الفتحة المقدرة   ج 

  "....................... وادٍ غير ذي زرع" . إعراب كلمة " بواٍد "ترك إبراهيم زوجته وابنه  - 21

  اسم مجرور بالكسرة الظاهرة   بمضاف إليه مجرور بالكسرة المقدرة                         أ 
  مضاف إليه مجرور بالكسرة الظاهرة داسم مجرور بالكسرة المقدرة                                    ج 

  )........................... هاٍد "ليس بين المصريين هاٍد إلي الشر"  ، عالمة إعراب كلمة  ( - 22

  الفتحة الظاهرة  ب  الضمة المقدرة                                  أ 
  الضمة الظاهرة   د  الفتحة المقدرة                                  ج 

  ".......................................... حـــاٍم "الشجاع حاٍم أرض وطنه" ، عالمة إعراب كلمة   " - 23
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  الفتحة الظاهرة  ب  الكسرة الظاهرة                               أ 
  الكسرة المقدرة د  الضمة المقدرة                                  ج 

  "............ المنادى وزمان المنادى بحق بالده " ، عالمة إعراب كلمة ""يُكرم في كل وقت  - 24

  الفتحة الظاهرة  ب                             الضمة المقدرة       أ 
  الضمة الظاهرة د  الفتحة المقدرة                                  ج 

  "لحقوق اإلنسان داعٍ مدافع عنها " ، عند دخول  الحرف الناسخ علي الجملة تصبح...............   - 25

  إن لحقوق اإلنسان داعي مدافًعا عنها   ب  إن لحقوق اإلنسان داعٍ مدافًعا عنها    أ
  إن لحقوق اإلنسان داعيًا مدافًعا عنها د  إن لحقوق اإلنسان داعي مدافع عنها   ج 
  

  

  اختر االسم المنقوص مما يلي ...................................................... -26

  هادٍ   ب  أخي        أ
  مصري  د  التي        ج 

  االسم المنقوص يعرب بعالمة إعراب ظاهرة في حالة............................   -27

  النصب  ب  الرفع              أ 
  الرفع والجر  د  الجر             ج 

) .........................                                                                                                  المتقين  " إن المتقين في جنات ونهر"  ، كلمة (  -28

  جمع تكسير   ب  اسم ممدود               أ
  اسم منقوص        د  اسم مقصور               ج 

" أضحي التنائي بديال عن تدانينا  ***  وناب عن طيب لقيانا تجافينا "                                                 -29
  االسم غير المنقوص هو :                                            

  تجافينا   ب  تدانينا               أ
  لقيانا                      د  التنائي                      ج 

" شاك إلي البحر اضطراب خواطري .. فيجيبني برياحه الهوجاء" ، االسم المنقوص هو :                                                  -30

  فيجيبني   ب  إلي                    أ
  خواطري                  د  شاك                         ج 

"أنت ماٍض إلي العال بخطي ثابتة " ،  االسم المنقوص في الجملة السابقة.................                                           -31

  بخطي     ب  إلي                    أ
  العال                         د  ماٍض                       ج 

"  ،  إعراب ما تحته خط ............                                                                                           الغاوون" والشعراء يتبعهم   -32

  فاعل مرفوع بضمة ظاهرة    بفاعل مرفوع بضمة مقدرة                               أ
فاعل مرفوع بالواو                                                                 دخبر مرفوع بالواو                                        ج 

عفو ربه "  ،  إعراب ما تحته خط .....................                                                                          راجٍ "مررت برجل    -33

  مضاف إليه مجرور بالكسرة الظاهرة     بنعت مجرور بالكسرة الظاهرة                           أ
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نعت مجرور بالكسرة المقدرة                                                    دمضاف إليه مجرور بالكسرة الظاهرة                  ج 
إلي الخير "  ،  إعراب ما تحته خط .....................                                                                        الساعيات" أقّدر - 34

  مفعول به منصوب بالكسرة  بفاعل مرفوع باأللف                                       أ
فاعل مرفوع بالضمة                                                                 دمفعول به منصوب بالفتحة                               ج 

والداني "   ،  إعراب ما تحته خط ................                                                                               القاصي"يقدر نجاحنا   -35

  فاعل مرفوع بالضمة المقدرة    بمضاف إليه مجرور بالكسرة الظاهرة                  أ
مضاف إليه مجرور بالكسرة المقدرة                                     دفاعل مرفوع بالضمة الظاهرة                           ج 

  

  ( الداعي إلي الخير كفاعله ) ، عند مخاطبة المثني الذكر تصبح  .............  -36

  الداعيين إلي الخير كفاعليه    بالداعيان إلي الخير كفاعليه                                أ
الداعان إلي الخير كفاعليه                                                             دالداعوان إلي الخير كفاعليه                                 ج 

ر كفاعله ) عند جمع الجملة التالية جمًعا مذكًرا سالًما .                                                  ( الداعي إلي الخي -37

  الداعيين إلي الخير كفاعليه     ب  الداعوون إلي الخير كفاعليه                 أ
الداعون إلي الخير كفاعليه                                د  الداعيون إلي الخير كفاعليه                ج 

عند جعل الجملة التالية لجمع المؤنث السالم  ( هو ماٍض إلي العال ) :                                                            -38

  هن ماضيات إلي العال          ب                        هن ماضات إلي العال      أ
هن ماضين إلي العال                                                                   د  هم ماضون إلي العال                             ج 

صوب الخطأ في الجملة التالية   ( يشهد كل قاصي وداني بعراقة حضارتنا ) :                                                -39

    يشهد كل قاٍص وداٍن بعراقة حضارتنا  بيشهد كل قاٌصيًا ودانيًا بعراقة حضارتنا                  أ
يشهد كل قاصيٍ ودانيٍ بعراقة حضارتنا                            ديشهد كل قاصٌي ودانٌي بعراقة حضارتنا                 ج 

( كن حريًصا علي الخير وداعيًا إليه ) عند جعل الجملة للمثني المذكر ....................                                        -40

  علي الخير وداعيين إليهكونا حريصان   ب  كونا حريصين علي الخير وداعيان إليه           أ
  كونا حريصين علي الخير وداعيين إليه         د  كونا حريصان علي الخير وداعيان إليه            ج 

( كن حريًصا علي الخير وداعًيا إليه ) اجمع الجملة جمعًا مذكًرا سالًما  ..................                                      -41

  كونوا حريصين علي الخير وداعيين إليه   بكونوا حريصون علي الخير وداعون إليه                    أ
كونوا حريصون علي الخير وداعيون إليه                             دداعين إليه                    كونوا حريصين علي الخير و  ج 

نكشف في المعجم عن كلمة ( مكانة ) في مادة ......................                                                                -42

  ن  -ي  -ك   ب  ن  -ا  -ك   أ
  ن  -و   -ك   د  ن  -ك  -م   ج 
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) في مادة ......................                                                                                    الرضا نكشف في المعجم عن كلمة (  - 43

  ي )              -ض  -( ر   ب  و)                -ض  -( ر   أ
  ض )  -و  -( ر د  ا )                 -ض  -( ر   ج 

  
  

  االسم الممدود   -

  

  مسبوقة بحرفين أو أكثر،  زائدةقبلها ألف  همزةاسم معرب آخره 

  اء  - -  -  -               اء  -  -  -                 اء -  -           

     مثــــل :

ّ   - ء قّرا  -  اء صف  - اء بيض -   اءحسن  -  اءسم - اء إنش  -   اءصحر        ء رفا

  

همزة الممدودأنواع                                     
  نعرف نوع الهمزة من المضارع

  

منقلبة عن أصل                 أصلية
 ) ياء - واو (

 زائدة للتأنيث 
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تظهر الهمزة في  

 الفعل 

  (ء ) 

يظهر أصل الهمزة في 

 الفعل 

  ياء)  - (واو 

الهمزة في الفعل أصل 

 ليس

  ياء)  - واو  -(ء 

  و :  يسماء سم أ :  ينشاء إنش

  ي:  يبناء بن

  

  : يصحر اء صحر

  

  
 المثني و جمع المذكر السالم و جمع المؤنث السالم

 

 
      

    

    
  أصلية

 
  منقلبة عن أصل  

  ياء) - (واو 

 
  زائدة للتأنيث 

   همزةتبقي  تبقى الهمزة
  

 واو تُْقلب لــ  واو أو تقلب ل

 ءالوضـّا

ا  انءالوضــَّ

ا   ون ءالوضــَّ

  ءسما

  انءسما

  اتءسما

  ءسما

  انوسما

  اتوسما

  ءصحرا

ان وصحرا

  ات وصحرا

    
  أصلية

 
  منقلبة عن أصل  

  ياء) - (واو 

 
  زائدة للتأنيث 

   همزةتبقي  تبقى الهمزة
  

 واو تُْقلب لــ  واو أو تقلب ل
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    عالمـــــــات إعرابــــه                                

 

  الرفــع

  ظاهرةضمة 

  النصــب        

  ظاهرة فتحة 

  الجـــر 

  ظاهرة كسرة 

جمع المذكر                                                                                                                                     
  السالم :

 ءإنشا

 انءإنشا

  اتءإنشا

  ء بنّـا

  ان ءبنّـا

  ون ءبنّـا

  ء بنّـا

  ان وبنّـا

  ون وبنّـا

  ءشقرا

  انوشقر

  اتوشقر
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  الياء الجر :   الياء النصب :  الواو الرفع : 

  ن يسلمت علي القراء  ن ي رأيت القراء  ن وجاء القراء 

  المثنــــــــــي :  

  الياء الجر :   الياء النصب :  األلف الرفع : 

اء اء  ن اجاء الوضــَّ اء  ن يرأيت الوضــَّ   ن ي سلمت علي الوضــَّ

  همزة زائدة للجمع  :

  الجمع   المفرد

  شاعر  

  حيّ 

  عالم  

  شعراء

  أحياء 

  علماء  

  

  تدريـــــــــــب 
صحراء صفراء جرداء "                                                           "كانت شبه الجزيرة العربية في الماضي  -1

  جرداء  )  علي الترتيب..............................  -صفراء  -نوع الهمزة  في كلمات  ( صحراء 

  جميعها أصلية   بأصلية                                      -منقلبة  -أصلية   أ
  جميعها زائدة للتأنيث  دجميعها منقلبة عن أصل                                     ج 
  

  

  إنشاء "  الهمزات السابقة نوعها ................................. - رفاء  -قراء  "-2

  كلها  منقلبة   بكلها أصلية                                                أ 
  كلها زائدة للجمع دكلها زائدة للتأنيث                                       ج 
  الكلمة التي ليست من الممدود ..........................................................   -3

  داء ب                                                       سماء  أ 
  حسناء    د                                               إنشاء      ج 
  همزته  زائدة للتأنيث   .......................................... االسم الممدود الذي -4

  ابتداء  ب  صفاء                                                   أ
  دعاء      د  شقراء                                                 ج 
  البناء )علي الترتيب.. -كلمتين ( الدعاء "ليس بالدعاء وحده يتم بناء األوطان "نوع الهمزة في -5
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  أصلية  -منقلبة   ب  منقلبة                                       -منقلبة   أ
  منقلبة   -زائدة   د  منقلبة                                        -أصلية   ج 
  الصحراء)علي الترتيب  -"يستطيع البناؤون تعمير الصحراء "نوع الهمزة في كلمتي (البناؤون -6

  أصلية -زائدة    ب  زائدة           -أصلية   أ
  منقلبة  -زائدة   د  زائدة      -منقلبة   ج 
  العلياء) علي الترتيب   -"العطاء المستمر يصل بك إلى العلياء" الهمزة في كلمتي (العطاء-7

  أصلية -زائدة    ب  زائدة           -أصلية   أ
  منقلبتان عن أصل  د  أصلية          -منقلبة   ج 
  الترتيب .. فضاء"علي  -"ترغب شيماء أن تكون عالمة فضاء" نوع الهمزة في كلمتي " شيماء-8

  أصلية -زائدة    ب  زائدة           -أصلية   أ 
  منقلبة  -زائدة   د  أصلية          -منقلبة   ج 
  إرضاء  " نوع الهمزة في الكلمتين علي الترتيب .........................  -"القضاء  -9

  زائدتان للتأنيث  ب  صليتان             أ  أ 
  منقلبتان عن أصل د  زائدتان للجمع       ج 

  شهداء " نوع الهمزة في الكلمتين علي الترتيب .............................  -"علماء  - 10

  منقلبتان عن أصل  ب  أصليتان               أ 
  زائدتان للتأنيث د  زائدتان للجمع       ج 

  .................................... اختر  االسم الممدود مما يلي -11

  شاٍء        ب  ناٍء        أ
  هؤالء   د  قراء   ج 

  رفاء " نوع الهمزة في الكلمتين علي الترتيب ..............................  -"مشاء  - 12

  زائدتان للتأنيث  ب  أصليتان               أ 
  منقلبة  -أصلية  د  أصلية      -منقلبة   ج 
  

  ابتالء "   نوع الهمزة في الكلمتين علي الترتيب ..............................  -انقضاء " - 13

  زائدتان للتأنيث  ب  أصليتان               أ
  منقلبتان عن أصل  د  زائدتان للجمع       ج 

  ..................................... حمراء " نوع الهمزة في الكلمتين علي الترتيب  -"حسناء  - 14

  زائدتان للتأنيث  ب  أصليتان               أ 
  منقلبتان عن أصل د  زائدتان للجمع       ج 

  "أنت قراء جيد للكتب العلمية " ، عالمة إعراب كلمة  " قراء "................................  - 15

  الفتحة المقدرة   ب  الضمة المقدرة      أ 
  الضمة الظاهرة د  الضمة المقدرة      ج 

  " ممرت بصحراء مصر الغربية " ، عالمة إعراب كلمة " صحراء "..........................  - 16
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  الفتحة المقدرة   ب  الضمة المقدرة       أ 
  الكسرة الظاهرة  د  الكسرة المقدرة     ج 

  كره المشاء بالنميمة بين الناس" ، عالمة إعراب كلمة   "المشاء"........................  "أ- 17

  الفتحة المقدرة   ب  الضمة المقدرة      أ 
  الفتحة الظاهرة د  الضمة الظاهرة     ج 

  نت قراء جيد للكتب العلمية " ، عند تحويل الجملة للمثني تكون  ...............................  " أ- 18

  نتما قراءين جيدين للكتب العلمية أ  ب  نتما قراءان جيدان للكتب العلمية أ  أ 
  نتما قراءان جيدين للكتب العلمية أ د  نتما قراوان جيدان للكتب العلمية أ ج 

 الصحراء "  جمع كلمة " صحراء " ، جمع مؤنث سالم ............................ "تعمر مصر - 19

  صحراوات                ب  صحراءات            أ
  صحراوون   د  األولي والثانية   ج 

  "اللهم اجمع قادة  العرب علي كلمة حق سواء "  ، إعراب كلمة " سواء" .................... -20          

  حال منصوبة          ب  مضاف إليه   أ
  نعت مرفوع           د  نعت مجرور   ج 

 "............................ "لن تُبني مصر إال بأيدي أبناء مخلصين " ، إعراب كلمة " أبناء - 21

  مضاف إليه مجرور بالكسرة  ب  نعت مجرور بالفتحة    أ
  مضاف إليه مجرور بالفتحة  د  نعت مجرور بالكسرة   ج 

  "أنت معطاء وقتك لخدمة بالدك "  ، إعراب كلمة  " معطاء "........................    -22

  مضاف إليه مجرور   ب  نعت مرفوع        أ
  نعت مجرور      د  خبر مرفوع           ج 

  "ُهزم في كل حين أعداء مصر " ،  إعراب كلمة    " أعداء"......................   -23

  نائب فاعل مرفوع   ب  فاعل مرفوع          أ
  خبر مرفوع  د  مضاف إليه مجرور       ج 
  

  طفت وردة خضراء "عند تثنية الجملة تكون................... "ق  -24

  قطفت وردتين خضراتين   ب  قطفت وردتان خضراؤين    أ
  قطفت وردتين خضراءين  د  قطفت وردتين خضراوين   ج 

  اختر الجملة الصحيحة لغويًا ................................ -25

  إن أبناؤه أصدقاءه  ب  إن أبناءه أصدقاؤه         أ
  إن أبناؤه أصدقاؤه  د  إن أبناءه أصدقاءه       ج 

  "ذهبت إلى صحراء واسعة " عند تثنية الجملة  تكون............................ - 26

  ذهبت إلي صحراءوين واسعتين  ب  ذهبت إلي صحراوتين واسعتين   أ
  ذهبت إلي صحراوين واسعتين د  ذهبت إلي صحراوان واسعتان  ج 

  ..................."أقامت الدولة إنشاء مرتفع ".. عند جعل  الجملة للمثني تكون - 27
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  أقامت الدولة إنشاءين مرتفعين  ب  أقامت الدولة إنشاوين مرتفعين  أ
  أقامت الدولة إنشاءان مرتفعان  د  أقامت الدولة إنشاؤين مرتفعين  ج 

  عند جعل  كلمة  " صفاء "  لجمع المؤنث السالم  ........................... -28

  صفاؤات        ب  صفاءات               أ
  األولي والثالثة   د  صفاوات             ج 

  "نجالء طالبة مجتهدة ". المثني من" نجالء " ........................ - 29

  نجالوان  ب  نجالءين             أ
  األولي والثالثة   د  نجالءان             ج 

  الجملة تكون........................ "اشتريت وردة صفراء "  . عند تثنية - 30

  اشتريت وردتين صفراوان   ب  اشتريت وردتين صفراءين    أ
  اشتريت وردتين صفراوين   د  اشتريت وردتان صفراوان   ج 

 لمت علي فتاة حسناء  " عند تثنية الجملة تكون ....................... "س- 31

  سلمت علي فتاتين حسناوين   ب  سلمت علي فتاتان حسناوان   أ
  سلمت علي فتاتين حسناؤين  د  سلمت علي فتاتين حسناءين  ج 

 "هذه صحراء بيداء " . عند جمع  الجملة ................................ - 32

  هذه صحروات بيداءات    ب  هؤالء صحروات بيدوات   أ
  صحراءات بيداءات هذه   د  هذه صحروات بيداوات   ج 

 حسناء"   . نوع الهمزة  في الكلمات السابقة في.........................  -شقراء  -"صفاء - 33

  أصلية  -أصلية  -زائدة   ب  زائدة   -زائدة  -منقلبة   أ
  أصلية  -زائدة  -منقلبة   د  زائدة  -أصلية  -منقلبة   ج 

 الكلمتين........................... قراء " . نوع الهمزة في  -" عالء - 34

  أصلية  -منقلبة   ب  منقلبة         -أصلية   أ
  منقلبتان عن أصل  د  أصليتان  ج 
  

) ..................                                             األخالءيومئذ بعضهم لبعض عدو إال المتقين"  كلمة (األخالء "  -35

  جمع مذكر سالم     ب  اسم مقصور                     أ
  اسم ممدود                 د  اسم منقوص                 ج 

" أنت المصري الذي يجري في عروقه دماء العزة والكرامة "  االسم الممدود  هو ............                                          -36

  يجري                          ب  المصري                        أ
  دماء   د  الذي                         ج 

"يتعرض المؤمن للعناء واالبتالء في الدنيا ‘ ليكون من السعداء في اآلخرة "                                       -37
  االسم الذي ال يصلح  ممدوًدا .....................................  

  السعداء   ب  االبتالء                     أ
  الدنيا                          د  للعناء                           ج 
" سار هؤالء األصدقاء في الصحراء الجرادء " االسم الذي ال يصلح اسًمأ ممدوًدا ..............                        -38 
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  الجرداء  ب  األصدقاء                      أ
  الصحراء                    د  هؤالء                        ج 

" جاء هؤالء الباحثون من كافة األنحاء بحثًأ عن الماء " ، االسم الذي  يصلح  ممدوًدا..........                                     -39

  الماء      ب  هؤالء                          أ
  األنحاء                         د  جاء                         ج 

لما في الصدور " ، إعراب ما تحته خط .                                                                شفاء " يأيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم و  -40

خبر مرفوع بالضمة                                                                          ب  فاعل مرفوع بالضمة                               أ
  معطوف مرفوع بالضمة   د  مبتدأ مرفوع بالضمة                                ج 

من التعفف " ، إعراب ما تحته خط                                                                                                أغنياء" يحسبهم الجاهل   -41

  تمييز منصوب     ب  مفعول به ثاٍن منصوب                              أ
مفعول ألجله منصوب                                                                                                              د  حال منصوبة                                          ج 

ا تحته خط                                                                                                                    الذي يعاني منه المريض " ، إعراب م  الداء" بدأ الطبيب يعالج   -42

  خبر بدأ منصوب   ب  فاعل مرفوع بالضمة                               أ
مفعول به منصوب                                                                  د  مضاف إليه مجرور                                 ج 
الماهران "  ، إعراب ما تحته خط                                                                      البناءان" شارك في البناء  -43 

  مفعول به منصوب باأللف    ب  فاعل مرفوع باأللف                          أ
نعت مرفوع بالضمة                                                                                                           د  نعت مرفوع باأللف                           ج 

( هذه الصفحة بيضاء ) ، عند جعل الجملة للمثني المؤنث تكون ......................                                               -44

  هاتان الصفحتان بيضاوين  ب  هاتان الصفحتان بيضاوان                        أ
هاتان الصفحتان بيضاءين                                                                         د  هاتان الصفحتان بيضاءان                       ج 

( هذه الصفحة بيضاء  ) ، عند جعل الجملة للجمع المؤنث تكون ......................                                               -45

هذه الصفحات بيضاوات                                               ب  هؤالء الصفحات بيضاوات                 أ
  هؤالء الصفحات بيضايات   د  هذه الصفحات بيضاءات                   ج 

) ، اختر التصويب  لما تحته خط .........                                    الخضراءات( تمر السيارات عندما تضئ اإلشارات  -46

  الخضراءيات  ب  الخضروات              أ
  الخضراءوات                    د  الخضرايات                 ج 

  ) في مادة ...........................           األرجاءنكشف في المعجم عن كلمة (   -47

  ي )               -ج  -( ر  ب  ا  )                 -ج   -( ر    أ
  و)               -ج  -( ر   د  أ ) -ج  -( ر   ج 

  
  اقرأ  
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  المثني : 

في حالتي النصب والجر على    ياء ونونفي حالة الرفع، أو  ألف ونون يدَل على اثنين أو اثنتين بزيادة 
  ين. ، رجلن:    رجالمثلمفرده،                 

 فاعل مرفوع وعالمة الرفع األلف ألنه مثنى). ←(               الطالبانجاَء مثل:               باأللفيرفع  -1
    مفعول به منصوب بالياء ألنه مثنى).←(      لطالبين اكافأ المدرُس مثل:              بالياءينصب   - 2
  مضاف إليه مجرور بالياء ألنه مثنى). ←(          لطالبيناذهبُت مع  مثل:                 بالياءيجر   -3

  ( كال وكلتا )    –(اثنان واثنتان) الملحق  بالمثنى      

  بالياء وتجر  بالياء    وتنصب باأللف  كإعراب المثنى ،   فترفع  اثنتان         –اثنان  

  . اثنانحضر طالبان  -
  فاعل مرفوع وعالمة الرفع األلف ألنه مثنى.   (طالبان): -
  نعت مرفوع وعالمة الرفع األلف ألنه ملحق بالمثنى.   (اثنان):  -

  . اثنتين قرأت روايتين  -
  مفعول به منصوب وعالمة النصب الياء ألنه مثنى.    (روايتين): -
  نعت منصوب وعالمة النصب الياء ألنه ملحق بالمثنى.   (اثنان):  -

  متخاصمين. اثنين  ال تجلس بين  -
  مضاف إليه مجرور وعالمة الجر الياء ألنه ملحق بالمثنى.   (اثنين): -

  يدالن على المثنى وال مفرد لهما وال جمع ويضافان للضمير أو االسم الظاهر.      كلتا –كال 
  

  ،   المثنى إعراب يعربان = ضمير + كلتا)  – (كال -1

  يرفعان باأللف وينصبان ويجران بالياء ألنهما ملحقان بالمثنى. 
  

                                               ،المقصور االسم إعراب يعربان = الضمير لغير إضافة + كلتا)  – (كال -2

    يعربان بحركات مقدرة رفعا ونصبا وجرا إذا أُضيفتا إلى اسم ظاهر،
   مثل:

  .  كالهماالطالبان جاء 
  فاعل مرفوع وعالمة الرفع األلف ألنه ملحق بالمثنى.    :كالهما-
  : ضمير متصل مبنى في محل جر مضاف إليه.  (هما)-
  

  .  كالهماجاء الطالبان 
  .  توكيد معنوي مرفوع وعالمة الرفع األلف ألنه ملحق بالمثنى  :كالهما-
  : ضمير متصل مبنى في محل جر مضاف إليه. (هما)-
  ناجح. كالهما الطالبان 
  مبتدأ أول مرفوع وعالمة الرفع األلف ألنه مثنى.   طالبان):(ال -
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  مبتدأ ثاني مرفوع وعالمة الرفع األلف ألنه ملحق بالمثنى،    (كالهما): -
  : ضمير متصل مبنى في محل جر مضاف إليه  (هما) -
  خبر المبتدأ الثاني مرفوع وعالمة رفعه الضمة.   (ناجح): -
  من المبتدأ الثاني وخبره في محل رفع خبر المبتدأ األول. والجملة  -

  ناجح.كالهما أصبح الطالبان  -
  اسم أصبح مرفوع وعالمة الرفع األلف ألنه مثنى.   (الطالبان): -
  مبتدأ مرفوع وعالمة الرفع األلف ألنه ملحق بالمثنى،    (كالهما): -
  ضمير متصل مبنى في محل جر مضاف إليه.   (هما): -
  خبر المبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة.   (ناجح): - 
  من المبتدأ وخبره في محل نصب خبر أصبح. الجملة االسمية  و

  ناجحكالهما إن الطالبين  -
  المة الياء ألنه مثنى.  اسم إن منصوب وع (الطالبين): -
  .  مبتدأ مرفوع وعالمة الرفع األلف ألنه ملحق بالمثنى   (كالهما): -
  : ضمير متصل مبنى في محل جر مضاف إليه.  (هما) -
  خبر المبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة.  (ناجح): - 
  من المبتدأ وخبره في محل رفع خبر إن.الجملة االسمية  و

  ناجحان. كالهما الطالبان  -
  توكيد معنوي مرفوع وعالمة الرفع األلف ألنه ملحق بالمثنى.   (كالهما): -
  ضمير متصل مبنى في محل جر مضاف إليه.  (هما)  -

  ناجحانكليهما إن الطالبين  -
  اسم إن منصوب وعالمة الياء ألنه مثنى.   (الطالبين): -
  توكيد معنوي منصوب وعالمة نصبه الياء ألنه ملحق بالمثنى.    (كليهما): -
  ضمير متصل مبنى في محل جر مضاف إليه.   :(هما) -
  خبر إن مرفوع وعالمة رفعه الضمة.  (ناجحان): -

  الطالبتين مجتهدتان.كلتا إن  -
  اسم إن منصوب بالفتحة المقدرة.  (كلتا): -
  لجر الياء ألنه مثنى. مضاف إليه مجرور وعالمة ا  (الطالبتين): -

  األختين كلتا  أكرمت -
  مفعول به منصوب وعالمة النصب الفتحة المقدرة.   كلتا: -
  

  جمع المذكر السالم وما يلحق به 
في النصب والجر                                                                                  ياء ونون  في حالة الرفع  أو  واو ونون  يدل على أكثر من اثنين بزيادة  

 لصادقون. اجاَء  مثل:                        يرفع بالواو  -
  . ن المتفوقِيكافأ المدرُس مثل:                       ينصب بالياء  -
  الطيبِين.ذهبُت مع  مثل:                         يجر بالياء  -



ية مع أ/ سالم               وي                                 ف األول الثان الص                  اللغة العر

280 

  الملحق بجمع المذكر السالم

  ياءوتنصب بـالياء وتجر بـال    واو  أسماء تلحق بجمع المذكر السالم.      ترفع بـال 

  
  
  
  
  

  
    

 

  مصر أقوياء. بنو    -الفصل مخلصان.            ا معلم -  مثل: نون المثنى وجمع المذكر عند اإلضافة، ،   تحذف
  

 .  السنين تلو السنون  مضت   -
  فاعل مرفوع بالواو ألنه ملحق بجمع المذكر السالم.  السنون:
  مضاف إليه مجرور بالياء ألنه ملحق بجمع المذكر السالم. السنين:

  مضاف إليه مجرور بالياء ألنه ملحق بجمع المذكر السالم.  العالمين:              العالمين.الحمد  رب   -
  مبتدأ مؤخر مرفوع بالواو ألنه ملحق بجمع المذكر السالم. ثالثون: جنيًها.                    ثالثون معي    -
    .منادى منصوب الياء وحذفت النون لإلضافة   بني: آدم ".                       بنى يا   "   -
  . فاعل مرفوع بالواو ألنه ملحق بجمع المذكر السالم  سنو:                    الحرب.   سنو   مرت  -

  جمع المؤنث السالم وما يلحق به 

  ما دل على أكثر من اثنتين بزيادة ألف وتاء على مفرده،   -
  . ينصب ويجر بالكسرةو يرفع بالضمة ات،  كبري – اتنجاح  - ات كاتبمثل: 

-  
  يجر بالكسرة  ينصب بالكسرة   يرفع بالضمة 

 . الطالبات حضرت 
  فاعل مرفوع بالضمة.  الطالبات:

  

 . الروايات  قرأت 
مفعول به منصوب   الروايات:

  بالكسرة ألنه جمع مؤنث سالم.
  

 .الطالبات سلمت على 
مضاف إليه مجرور   الطالبات:

  بالكسرة. 
  

 

  ما يلحق بجمع المؤنث السالم

  كلمات لها معنى جمع المؤنث السالم ولكن ال مفرد لها من لفظها 
  *ترفع بالضمة           وتنصب بالكسرة           وتجر بالكسرة 

 عالمون 
 ونأرض

 ون أهل

 ون سن
 ون بن

 وأول ون يعل وذو
 تسعون) ( عشرون: ألفاظ العقود  
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  علم + ات  ذوات  أوالت 

 العلم محترمات.   أوالتإن  -
  
: اسم إن منصوب بالكسرة  أوالت

  (ملحق جمع مؤنث سالم)
  

 طالبة محبوبة.   نعمات -
  
: مبتدأ مرفوع بالضمة  نعمات

  (ملحق جمع مؤنث سالم)
  

  مثل:  
،  اتعناي ات،عطيت، جمال
،  ات، بركات، أذرعاتعرف
  . اتنعم

  ذوات  = بمعني صاحبات   –أوال 

  

اسم إن منصوب بالكسرة (جمع مؤنث سالم) نعمات:  هللا كثيرة. ←   نعماتإن   -    

  
           ثم أعربه ،  خطبين الفرق بين ما تحته   تدريب: 

  العب محبوب   بركات   -علينا                         البركاتأنزل هللا  -
القوم ساداتنحترم    -مصر      الساداتحكم  -
  العروبة أوفياء   بني إن بنييا   - لها لحضارة                    بنوامصر   بنو -
  النار أهليكمقوا   -العمر تمر بسرعة                    سنيإن  -
  الناس بالرعاية  أولي العلم  أولي إن  -

  

  للضمائرإسناد األفعال 

  الساكنة ضمائر الرفع  المتحركةضمائر الرفع 
  ت  

   الفاعل
  نا  

  الفاعلين 
  ن
  النسوة   

  ا
  االثنين 

  و
  الجماعة

  ي 
  المخاطبة

  

  

  تتصـــــــــــل بالمــــــاضـــــي 
  ت  

  الفاعل 
  نا  

  الفاعلين 
   ن

  النسوة  
  ا
  االثنين 

  و
  الجماعة

  ي 
  المخاطبة

  األمــــر تتصل بالمضـــارع و       
  

  ماض    
  مضارع  الضمير المتحرك            فك التضعيف 
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  زد ألف أوله + أمر   

  ن  النسوة   نا  الفاعلين  ت الفاعل )  شـــدّ الفعل   ( 

  شددن  شددنا  شددت  ماض

  يشددن     مضارع 

  اشددن      أمر 
  

  تحذف علة الوسط   الضمير المتحرك 
  ن  النسوة   الفاعليننا    ت الفاعل  )   قــالالفعل   (  

  قلن  قلنا  قلت  ماض

  يقلن     مضارع 

  قلن      أمر 

  

      واو الجماعة 
  ياء المخاطبة       تحذف علة اآلخر             

   يسعي الفعل   (  
(  

  ياء المخاطبة   واو الجماعة 

    سعوا  ماض  

  تسعين  يسعون   مضارع  

  اسعي  اسعوا  أمر 
  
  

  تدريب علي اإلسناد 

  : أسند الفعل  1س
  (يسمو ) إلي (نون النسوة  )  مرة  ثم إلي ( واو الجماعة)  مرة أخري -
  (ينال ) إلي (نون النسوة  )  مرة  ثم إلي ( ألف االثنين)  مرة أخري -
  (يرضي ) إلي (نون النسوة  )  مرة  ثم إلي ( واو المخاطبة)  مرة أخري-
  خاطب به  ( جماعة األناث)  مرة أخري(صام ) إلي (نون النسوة  )  مرة  ثم  -

  : اجعل العبارة للمفردة المؤنثة  مرة ثم للمثني بنوعيه ثم للجمع بنوعيه  2س
 وادع إلي الخيرتسعد   ،رد األمانة إلي أهلها  -

  : هات ما يلي في جمل من إنشائك  3س

  ماضي الفعل( يبدأ) مسند إلي (ألف االثنين )  -
  (واو الجماعة ) أمر الفعل( أخذ) مسند إلي   -
  مضارع الفعل( وثق) مسند إلي (نون النسوة)  -
  أمر الفعل( باع) مسند إلي (ياء المخاطبة )  -
  ماضي الفعل( يصون) مسند إلي (ألف االثنين )  -
 أمر الفعل( يلهو) مسند إلي (ياء المخاطبة )  -
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 أمر الفعل( يهّد) مسند إلي (نون النسوة )  -
  

  تدريبات دروس النحو 
  

  االستثناء  

  : أكمل الجمل بما يناسبها من بين البدائل التالية : 1س

          ما قطفت األزهار إال........................                                                                                    -1
  أ) زهٌرة                     ب) زهًرة                ج) زهٍرة                         د) زهرتان  

المسابقة إال.........................                                                                                ُكِرم الفائزون في   -2
  أ) فائٌز                        ب) فائٍز                 ج) فائًزا                            د) فائزان  

                                .......                                                           ما حضر من الضيوف إال............  -3
  د) ضيٍف                       أ) ضيفان                   ب) ضيفين               ج) ضيفًا  

___________________________________________________________       
  : حدد مما يلي أركان أسلوب االستثناء : 2س

"وما محمد إال رسول قد خلت من قبله الرسل "                                                                                      -1
                                أ) ما                ب) محمد            ج) إال                      د) رسول                                        المستثنى : -
أ) محمد            ب) ما                ج) محذوف               د)إال                                                          المستثنى منه : -
  د) رسول             أ) ما                ب) إال                ج) محمد                 أداة االستثناء :  -

                                                        قال الرسول : " أفضل الصالة صالة المرء في بيته إال المكتوبة " .  -2
                               د)المكتوبة             ج) في بيتها             لمرأة     أ) الصالة                  ب) صالة ا              المستثنى : -
د)المكتوبة                  ج)إال                          ب) في بيته        أ) صالة المرء                 المستثنى منه:  -
                                                    إال   د)           ج) بيته                     أ)المرء                    ب) في                 أداة استثناء :  -

                                                    قال الشاعر :  قد يهون العمر إال ساعة  ... وتهون األرض إال موضعًا -3
أ) يهون                 ب) العمر              ج) ساعة               د) محذوف                                                       المستثنى منه : -
        أ) قد                     ب) العمر              ج) إال                   د) ساعة                            أداة استثناء :  -
أ) يهون                 ب) إال                  ج) العمر               د) ساعة                  المستثنى : -

____________________________________ ______________________                 
  : مميز فيما يلي أسلوب االستثناء بين البدائل التالية :  3س

ى :  " وما نرسل المرسلين إال مبشرين ومنذرين"                                                                    قال تعال -1
  أ) تام مثبت          ب) تام منفي           ج) ناقص مثبت            د) ناقص منفى         األسلوب : -
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                                                                                             " لم تحقق الدول نمًوا إال دولة "             -2
أ) تام مثبت        ب) تام منفي            ج) ناقص مثبت             د) ناقص منفي                                                     األسلوب : -

ة الطالب إال المتكاسلين "                                                                                           " كرمت المدرس  -3
  أ) تام مثبت        ب) تام منفي            ج) ناقص مثبت            د) ناقص منفي       األسلوب : -

_______________________________________________________ __                   
  :عبر عن المعاني التالية بأسلوب استثناء مناسب : 4س

بحثًا " .                                                                                    " قرأت جميع بحوث زمالئي ، ولم أقرأ   -1
أ) قرأت جميع بحوث زمالئي إال بحثًا .                        ب) ما قرأت جميع بحوث زمالئي إال بحثًا .                           

  ج) ما قرأت  إال بحثًا من بحوث زمالئي .                      د) ما قرأت إال جميع بحوث زمالئي . 

،وتأخر الطالب الكسول "                                                                                                " تقدم جميع الطالب  -2
أ) ما تقدم إال جميع الطالب والطالب الكسول                 ب) تقدم جميع الطالب إال الطالب الكسول                               

  تأخر إال الطالب الكسول وجميع الطالب               د) تأخر جميع الطالب إال الطالب الكسول  ج) لم ي

" أسرار العلم كثيرة ، واكتشف العلماء النذر اليسير منها " .                                                                     -3
ب) ما اُكتشف من أسرار العلم إلى النذر اليسير                                        علم والنذراليسير              أ) لم يُكتشف إال الكثير من ال
       كثير من أسرار العلم إلى النذر اليسير د) اُكتشف ال النذر اليسير من العلم         ج) لم يُكتشف إال الكثير من 

_______________________________________________________ __        
: ميز فيما يلي اإلعراب الصحيح لما فوق الخط :                                                                                  5س
للغزاة  "                                                                                                                 مقبرةمصر إال  " لم تكن   -1

             تكون منصوب       د) بدل مرفوع   أ) مستثنى منصوب                  ب) مفعول به منصوب      ج) خبر 
الترفيه "                                                                           وسائل " إن مستلزمات الرحلة موجودة  إال  -2

  بدل مرفوع  د)     أ) مستثنى منصوب                  ب) خبر إن مرفوع            ج) بدل منصوب          
للهداية"                                                                                                مصابيحالعلوم إال   " لست أرى  -3

أ) مستثنى منصوب                                    ب) خبر ليس منصوب                                                           
  ج) تمييز منصوب                                      د) مفعول به ثاني منصوب  

"                                                                                          اثنين ال " لم يشترك الطالب في المسابقة إ -4
أ) مفعول به منصوب بالياء                           ب) مستثنى منصوب بالياء                                                     

    د) نعت منصوب الياء                                    دل منصوب الياءج) ب
_______________________________________________________ __      

                                                                                    : اختر الصواب مما بين االختيارات :   1س
لم يبق  معي من المال سوي ..............                                                                                      "  -1

                                أ) جنيه                    ب) جنيه                     ج) جنيه                      د) جنيهان 
أولئك الذين يبون غير ....................منهم منهم  "                                                                         "  يعجبني -2

                                    د) متكبران                      أ) المتكبر                 ب) المتكبر                ج) المتكبر
في االختبار سوي.................                                                                               " لم يحصل على الدرجة النهائية -3

د) طالبين        أ) طالب                  ب) طالب                 ج) طالب                       
___________________________________ _______________________                  



ية مع أ/ سالم               وي                                 ف األول الثان الص                  اللغة العر

285 

                                                                                           : " ميز فيما يلي أركان أسلوب االستثناء :  2س
                                                                          " ال تنشد األمم غير العالقات الطيبة " .                   -1
                                                     د) الواعية                          ج)العالقات                ب) غير                أ) األمم                          المستثنى : -
د) محذوف                                                                       ج)غير                       ب) العالقات      أ) األمم الواعية             ه : المستثني من -
  د) غير          أ) ال                      ب) الواعية            ج)العالقات            :  أداة االستثناء   -

" إني ألحترم زمالئي سوى الساعي بالنميمة "                                                                                      -2
د) الساعي                                                                                                          ج) سوى                         ب) زمالئي                أ) ألحترم      منه  :  المستثنى  -
د) الساعي                                           ج) إني                         أ) سوى               ب)ألحترم             استثناء  :أداة  -
  د) سوي     ج) الساعي                       أ) ألحترم              ب) زمالئي               :المستثنى  -

" ال يعجبني من المجالت غير النافع منها " .                                                                                     -3
د) غير                                                                                                           ب) من                  ج) منها                           أ) ال            أداة االسثتناء :  -
د) النافع                                       المجالت            أ)يعجبني             ب) غير                  ج)           المستثنى : -
أ) محذوف           ب) المجالت             ج) النافعة                   د) غير           المستثنى منه : -

___________________________________________________________   
  يلي  :  : مميز النوع الصحيح ألسلوب االستثناء في ما 3س

" ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة  "                                                                         -1
  أ) تام مثبت                   ب) تام منفي                 ج) ناقص مثبت                     د) ناقص منفي  

"                                                                         " كل المصائب قد تمر على الفتى  ...   فتهون غير شماتة  الحساد -2
  ب) تام منفي                 ج) ناقص مثبت                     د) ناقص منفي                  أ) تام مثبت    

" ما أضاءت المصابيح سوى مصباح " .                                                                                              -3
تام منفي                 ج) ناقص مثبت                     د) ناقص منفي                                                أ) تام مثبت                   ب) 

____________________________________ ______________________                   
                                                                                           لعاملين إال عاملين ) .                   : ضع (غير) مكان ( إال ) في الجملة التالية    ( كافأ المدير ا5س

                       ب) كافأ المدير العاملين غيَرعاملين .                                  ملين.                       أ) كافأ المدير العاملين غيُر عا
  عامالن .  المدير العاملين غيِر عاملين .                         د) كافأ المدير العاملين غيرِ  فأ ج) كا

___________________________________________________________   
ميز اإلعراب الصحيح  لما فوق الخطأ في ما يلي :                                                                              -5س
ازدهار مصرنا الحبيبة "                                                                                     غير  " ال يسعدني كثيًرا -1

  ب) نعت منصوب             ج) مفعول به منصوب        د) فاعل مرفوع               أ) مستثنى منصوب  

المتقاعدين "                                                                                                   سوى" شارك الطالب في المعرض -2
  أ) اسم منصوب على االستثناء        ب) بدل مرفوع       ج) مفعول به منصوب       د) مبتدأ مؤخر مرفوع  

                                                                                     شجرة البرتقال "  سوي" ما أثمرت أشجار الحديقة   -3
أ) اسم منصوب على االستثناء بفتحة ظاهرة              ب) اسم منصوب على االستثناء بفتحة مقدرة                             

  )  مفعول به منصوب بفتحة مقدرة   ج) مفعول به منصوب بفتحة  ظاهرة                       د
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المقصرات  "                                                                                                                    غير" حيت المعلمة الطالبات  -4
الستثناء بفتحة مقدرة                 اسم منصوب على االستثناء بفتحة ظاهرة           ب) اسم منصوب على ا أ)

ج) مفعول به منصوب بفتحة ظاهرة                     د) نعت مجرور بكسرة الظاهرة   
____________________________________     _______________________

                                                                                             : اختر اإلجابة الصحيحة مما يلي :1س
              " استفهم الطالب عن األنشطة ماعدا ..........................                                                                   -1

                                 د) طالبًا                       ب) طاٍلب                     ج) طالٌب         أ) طالبان                
                                                                                            . "أقدر الناس خال ............................العهد  -2
                                                     د) ناقضٌ ناقَضا                      ب)  ناقضو                    ج) ناقضَ  أ)
  " أكرمت الضيوف ما خال ...................                                                                                     -3

  أ) ضيُف                      ب) ضيفًا                       ج) ضيٍف                      د) ضيفان

"شارك الطالب في األنشطة الرياضية ماعدا ...................                                                                    -4
  د) المهمِل            ج) المهملون                  أ) المهمالن                  ب) المهلمين          

                 " أقدر هؤالء العلماء ما خال .......................                                                                           -5
د) المتكبران                    ب) متكبُرهم                    ج) متكبَرهم                  أ) متكبِرهم    

____________________________________       _______________________
  ميز من بين البدائل التالية اإلعراب الصحيح :  -2س

.                                                                                                       المستعصية " نواجه الصعوبات ماعدا  -1
  أ) النصب فقط                   ب) الجر فقط              ج) النصب والجر                  د) الرفع والجر  

                                                                                                 "   المتكاسلين" يسعي الناس لتحقيق آمالهم خال  -2
  أ) النصب فقط                  ب) الجر فقط                    ج) النصب والجر               د) الرفع والجر  

".                                                                                    فصلنااصطفت الفصول في أرض الملعب ما خال  "  -3
أ) النصب فقط                  ب) الجر فقط                    ج) النصب والجر               د) الرفع والجر              

___________________________________________________________     
  : ميز من بين البدائل التالية اإلعراب الصحيح : 3س

"                                                                                                             السوقية " أشاهد المسرحيات ما خال  -1
أ) مضاف إليه مجرور                                    ب) مفعول به منصوب                                                       

  منصوب    ج) نعت منصوب                                           د) بدل 

منها "                                                                                                                    الهادفة" ال أقرأ خال  -2
                                   أ) اسم مجرور بحرف الجر                             ب) اسم مجرور باإلضافة                                 

  ج) نعت منصوب                                           د) بدل منصوب  

من المارة " .                                                                                                                   الطريق" خال -3
ي منصوب                                        ب) مفعول به منصوب                                                              أ) مستثن 

          ج) اسم مجرور                                             د) فاعل  مرفوع
____________________________________ ____________________                  
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:  ميز أجزاء أسلوب االستثناء في الجمل التالية :                                                                               1س
ادئ واألخالق "                                                                             " نالت  الثورات من الثروات ما خال المب -1

د) المبادئ                                        أ) الثورات              ب)  الثروات           ج) ما خال                            : المستثنى
د) الثروات                                            أ) الثورات              ب) المبادئ             ج) محذوف                  : المستثنى منه
د) المبادئ                                ج) من خال             ب) الثروات                    أ) من                 :  أداة استثناء

____________________________________ _______________________  

"تكاتف المصريون في الشدائد واألزمات سوي المتخاذلين "                                                             -2
د) المتخاذلين                                                ب) األزمات              ج) الشدائد           أ) المصريون                 :  المستثنى منه 
ج)  سوي            د)  المتخاذلين                                                    ب) األزمات              أ) في                       :   أداة االستثناء 

ج) سوي             د) المتخاذلين           ب) األزمات                     أ) المصريون               :  مستثنيال
___________________________________________________________                                              

                                                                                   الشعوب إال بسواعد أبنائها " " ال تنهض األمم و-3
د) أبنائها                                                ب) األمم              ج) بسواعد               أ) الشعوب                    :  المستثنى منه 
د)  بسواعد                                                 ج)  إال                      ب) الشعوب                     أ) ال             :   أداة االستثناء 

  د) محذوف     ج) األمم                        شعوب   أ) تنهض              ب) ال              :  المستثني
___________________________________________________________                                                            

  : حدد نوع أسلوب االستثناء في الجمل التالية   2س

" لم يعرف اليأس طريقه إلى قلوبنا إال الخاملين "                                                                                 -1
  د) ناقص منفى              ب) تام منفي                 ج) ناقص مثبت          أ) تام مثبت              

" لن تتحقق األهداف إال بالعمل الجاد "                                                                                           -2
  قص منفى  د) نا      ب) تام منفي                 ج) ناقص مثبت                 أ) تام مثبت              

                                                                          حاشا العبين "                  " نزل الالعبون أرض الملعب  -3 
د) ناقص منفى            ب) تام منفي                 ج) ناقص مثبت                 أ) تام مثبت           

____________________________________________________________    
  : أكمل النقاط بما هو مناسب : 3س

ال يؤثر في نفسي من  الناس إال ............... بالخلق                                                                     "    -1
  ب) ملتــٌزم                   ج) ملتــٍزم                  د) ملتزمين                           ) ملتزًما  أ

" تحرص الدولة على تطوير العشوائيات ما عدا ........................                                                             -2
  ج) منطٍقــة                 د) بعض المناطق     ب) منطقٌـــٌة                    أ) منطقـــًة                    

"ما يستشار إال................... الفهم الثاقب .                                                                        -3
  د) ذوي        ج) أصحاِب                         ب)  أصحاُب               أ) أصحاَب                 

.......................                                                      " سلمت على جميع المدعوين للحفل سوى   -4
  د) واٍحد        ج) اثنان                       ب) واُحد                         أ) واًحدا                  
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           " لم يثمر في البستان إال..................................                                                                    -5
  ج) شجرتان                  د) شجرتين            ب) شجٍرة                      أ) شجًرة              

" لم أحفظ الشعر إال ...............................                                                                             -6
د)  قصيدتان                                                                                                                   ج) قصيٍدة            قصيٌدة                     ب)              أ) قصيًدة        

     ...................................                                                                      يُقدر طالب العلم ما خال   -7
  د) بعُض المنافقين       منافق          ج) طالبًا        أ) طالُب منافق            ب) طالٍب منافق         

ما يؤمن بقيمة القراءة سوى .................... من الناس                                                                       -8
    د) القليلون           ج) قليًال                      ب) قليٍل                                    أ) قليٌل      

____________________________________________________________         
  ميز اإلعراب الصحيح لما تحته خط :   - 4س

"                                                                                                  وسعها" ال يكلف هللا نفسا إال   -1
  د) حال منصوبة      ل منصوب     ج)  بد         ب) مفعول به ثان منصوب        ب    أ) مستثني منصو 

                                                            ... وهل يترقي الناس إال بسلم "     رجالها" وما يرفع األوطان إال   -2
  أ) مفعول به              ب) بدل                   ج) مسثني                   د) فاعل   

                                     ".                                                                             المجاهر" كل الناس معافى إال  -3
  أ) مستثني                 ب) خبر                   ج) بدل                     د) نعت

انتهاء السباق "                                                                                        بعد" علمت أن المتسابق ماعدا  -4
  د) فاعل مرفوع      ج) مفعول به منصوب                    ب) ظرف منصوب   أ) مستنى منصوب        

"                                                                والبد يوًما أن ترد الودائع   ودائع" وما المال واألهلون إال   -5
  أ) خبر مرفوع                ب) مستثنى منصوب           ج) نعت مرفوع               د)  بدل  مرفوع  

                                                           باطل وكل نعيم ال محالة  زائل ".                                      هللا " أال كل شيء ما خال -6
  أ) فاعل مرفوع           ب) مفعول به منصوب            ج) مضاف إليه مجرور     د) اسم مجرور بخال  

                        ".                                                              العمل"  لن يميز اإلنسان عن غيره إال  -7
  مفعول به منصوب           ج) فاعل مرفوع             د) بدل مجرور أ) مستثني منصوب        ب)  

".                                                                                                         المجتهدين   سوى "  لم ينجح  -8
ب) اسم منصوب على االستثناء  بفتحة مقدرة                          الستثناء بفتحة ظاهرة           منصوب على اأ) اسم 

  د) فاعل مرفوع باأللف         مقدرة                          ج) فاعل مرفوع بضمه ال

المجد "                                                                                                            سوي" ال يصيب الهدف  -9
ب) فاعل مرفوع بضمة مقدرة                                                                ة                               أ) فاعل مرفوع  بضمة ظاهر

  د) مفعول به منصوب بفتحة مقدرة              ج) مفعول به منصوب بفتحة  ظاهرة                

                                                " .                                        األقوياء" ال يحترم العدو الخصوم إال  -10
  أ) مستثني منصوب                     ب) بدل مرفوع          ج) نعت منصوب       د) مفعول به منصوب  
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                                                              " .                                                                المنافق" يحظي اإلنسان بتقدير مجتمعه ما خال -11
  خبر ليس منصوب د)        اسم ليس مؤخر مرفوع ب) مبتدأ مرفوع       ج)          أ) مستثنى منصوب 

                                    واحدة " .                                                                         فرصةليس لك إال  "   - 12 
  خبر ليس منصوب  اسم ليس مؤخر مرفوع        د)  ج)    وب          ب) مبتدأ مرفوع     أ) مستثني منص

____________________________________________________________   
  : عبر عن المعاني التالية بأسلوب استثناء مناسب  :          5س

                                                      " عاد الفدائيون بعد مغامراتهم سالمين ، ولكن استشهد فدائيان  "            -1
ئيون بعد مغامراتهم سالمين إال فدائيان   ما عاد الفدا  م سالمين إال فدائيين    ب)أ) عاد الفدائيون بعد مغامراته

  د) ما عاد بعد المغامرة سالًما إال الفدائيان أو الفدائيين     ين إال الفدائيان          ج) عاد بعد مغامراتهم سالم

  " أجاد  الممثلون أدوارهم ، ولم يجد ثالثة منهم " .  -2

ب) ما أجاد دوره إال ثالثة من الممثلين  .                                           أ) ما أجاد  الممثلون أدوارهم إال ثالثة منهم .       
  ج) أجاد  الممثلون أدوارهم إال ثالثة منهم .                  د) أجاد  الممثلون إال  ثالثة  أدوار . 

  " اشتراك الطالب في المسابقة ولم يشترك فيها القليل منهم " .  -3

ب) اشترك الطالب في المسابقة سوي القليل منهم .                                                                              المسابقة سوي القليل منهم .    طالب في أ) لم يشترك ال
            د) ما اشترك في المسابقة سوي القليل من الطالب .   المسابقة سوي الكثير منهم .     ج) اشترك الطالب في 

  " اجتاز متسابق السباق من سائر المتسابقين " .  -4

أ) اجتاز السباق غير واحد من المتسابقين                ب) ما اجتاز السباق غير واحد من المتسابقين                              
اجتاز السباق غير متسابق ثم سائر المتسابقين   ج) ما اجتاز السباق غير سائر المتسابقين                د) ما 

____________________________________________________________  
    : " تقدم أسالفنا العرب وتخلف العجم "   أسلوب االستثناء المعبر عن الجملة السابقة هو :   6س

تقدم إال العجم                                                                               أ) لم يتقدم إال العرب والعجم                         ب)  لم ي
ج) لم يتخلف إال العرب والعجم                      د)  لم يتخلف إال العجم                     

 ___________________________________________________________  

: حدد الجملة التي ال تصلح ألن تكون أسلوب استثناء فيما يلي :                                                                   7س
ماُكرم غير ذي الخلق                                           ب)                                    أ) ما قرأت الشعر خال ديوانين 

  د) ما أخبرت إال بما علمت       قلبي                         ج) خلوت إلى نفسي وما خال
___________________________________________________________   

  : ضع ( غير)  أو (سوي) مكان ( إال ) في الجمل التالية  ( ال يرقى المجتمع إال بالمخلصين )  . 8س

رقي المجتمع غير المخلصين                  ب) يرقي المجتمع بغير المخلصين                                                أ) ال ي
ج) ال يرقي المجتمع بغير المخلصين                 د) ال يرقي المخلصون بغير المجتمع   

____________________________________________________________  
                                                                                  : نكشف المعجم الوجيز عن كلمة ( الطغاة )  في مادة :    9س

  د)  ط ، ي  ، غ       ج)   ط ،  غ ،  ي                    ب)   ط ، غ ،  و          أ)   ط ، غ  ، ا         
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  االسم المقصور

  :  ميز االسم المقصور من البدائل التالية  . 1س

                                               قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب آخرى  -1
  رى  أ) عليها                    ب)على                    ج) غنمي                       د)آخ

قل إن قل إن صالتي ونسكي ومحياي ومماتي  رب العالمين                                                         -2
  أ) صالتي                  ب)نسكي                   ج) محياي                    د)  مماتي  

                                                   ى المكانة العليا بين األمم . إذا قضي الوطن على األمية واهتم بالتعليم ارتقي إل -3
  أ) إذا                       ب) قضي                   ج)ارتقي                      د) العليا 

                               سعي مصطفى إلى أن يحظي بتقدير الناس واحترامهم                                       -4
أ) سعي                   ب) مصطفى                 ج)  إلى                       د) يحظي   

____________________________________________________________  
اختر الصواب لما فوق الخط فيما يلى :                                                                                  -2س
                                                                                      .  ب بقوة وآتينا الحكمة صبيًا  خذ الكتا يحيييا   -1
  سم مقصور                ب) اسم منقوص            ج)اسم ممدود                د)فعل مضارع  أ)ا

                                                                             .فلم يكن إلي رد أمر هللا منه سبيل     يحيى ليحيىوسميته  -2
أ) اسمان مقصوران                               ب) ليس اسمين مقصورين                                                          

  د) الثانية منهما اسم مقصور     ج) األولى منهما اسم مقصور                 

                                                                 .يحيى     إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم ال يموت فيها وال -3
  ج) اسم ممدود               د) فعل مضارع       ب) اسم منقوص         أ) اسم مقصور           

                                                                                                         .  السفلياليد العليا خير من اليد  -4
  د) اسم مصروف       ج) اسم ممدود            ب) اسم منقوص            أ) اسم مقصور         

يار مالنا فيها صديق                                                                               الفجر فقومي ننصرف ..عن د  ذا هو -5
  ب) اسم موصول            ج) اسم مقصور           د) اسم األسماء الخمسة    أ) اسم إشارة           

____________________________________________________________  
  حدد في ما يلي اإلعراب الصحيح  للكلمات التي فوق الخط  : :  3س

                                              حتى تعلموا ما تقولون "  سكاري " يا أيها الذين آمنوا ال تقربوا الصالة وأنتم  -1
خبر مرفوع بضمه مقدرة                                                       أ) خبر مرفوع بضمة ظاهرة                        ب)  

  ج) حال منصوب بفتحة  ظاهرة                      د) حال منصوب بفتحة مقدرة  
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                             برقه يذهب باألبصار                                                                                 سنايكاد  -2
أ) فاعل مرفوع بضمه ظاهرة                         ب) فاعل مرفوع بضمة مقدرة                                                     

  ج) اسم كاد مرفوع بضمة ظاهرة                      د) اسم كاد مرفوع بضمة مقدرة   

لبيب تكشفت .. له من عدو في ثياب صديق                                                                     نياالدإذا امتحن  -3
أ) فاعل مرفوع بضمة  ظاهرة                          ب) فاعل مرفوع بضمه مقدرة                                                  

  اهرة                    د) مفعول به منصوب بفتحة مقدرة  ج) مفعول به منصوب بفتحة ظ

من غير كد ... أضاع العمر في طلب المحال                                                                        العالومن طلب  -4
أ) فاعل مرفوع بضمة  ظاهرة                            ب) فاعل مرفوع بضمة مقدرة                                         

  د) مفعول به منصوب بفتحة مقدرة                        ج) مفعول به منصوب بفتحة ظاهرة  

وإن عظمت .. ويبتلي هللا بعض القوم بالنعم                                                                  بالبلوىقد ينعم هللا   -5
سرة ظاهرة                                                                   أ) اسم مجرور بالياء                                        ب) اسم  مجرور بك

  ج) اسم مجرور بالكسرة المقدرة                           د) اسم  مجرور  بالفتحة المقدرة 
____________________________________ _____________________                      

  ة التالية المثني والجمع بنوعيه : : خاطب بالعبار 4س

                لخطاب المثني نقول :                                                                                                            -1
                        أ) متي تكونا في خدمة الوطن تصبحا األعليين مكانة .                                                                

ب) متي تكونا في خدمة الوطن تصبحا األعليان مكانة .                                                                             
                             ج) متي تكونا في خدمة الوطن تصبحا األعالن مكانة .                                                     

  د) متي تكونا في خدمة الوطن تصبحا األعلين مكانة .  

         لخطاب جمع المذكر نقول :                                                                                                       -2
مكانة .                                                                                أ) متي تكونون في خدمة الوطن تصبحون األعلين

ب) متي تكونون في خدمة الوطن تصبحون األعلون مكانة .                                                                           
نة .                                                                                  ج) متي تكونوا في خدمة الوطن تصبحوا  األعلين مكا

  د) متي تكونوا  في خدمة الوطن تصبحون األعلون مكانة .  

                  لخطاب جمع المؤنث نقول :                                                                                              -3
أ) متي تكن في خدمة الوطن تصبحن األعليات مكانة .                                                                               

                  ب) متي تكن في خدمة الوطن تصبحن األعلوات مكانة .                                                             
ج) متي تكن في خدمة الوطن تصبحن العلييات مكانة .                                                                              

د) متي تكن في خدمة الوطن تصبحن العليوات مكانة .         
_____________________________________________________________

  : أكمل الجمل اآلتية باسم مقصور مناسب  : 5س

                أساعد .....................لفقره وحاجته إلي المساعدة                                                                          -1
  أ) هذا                      ب) أبا بكر                    ج) زكريا                          د) ذا                   

            هاتان شجرتان ...................                                                                                              -2
  أ) كبيرتان               ب) كبيرتين                   ج) كبريان                         د) كبريين   
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             ينال المتفوق الدرجات ....................                                                                                        -3
  أ) األعلي               ب) األعلين                   ج) األعليات                        د) العلييات  

          كرم العميد الباحثة المثالية ..................علي مستوي الكلية .                                                              -4
  ب) الفضلي                   ج) األرقي                           د) األسمي      أ) األفضل        

_____________________________________________________________  

                  : نكشف في المعجم عن كلمة ( الرضا ) في مادة :                                                                    6س
  د) ( ر، و ، ض )         ي )     ج) ( ر، ض ،       و)       ب) ( ر ، ض ،    ا )           أ) ( ر ، ض ، 

  

  االسم المنقوص 

  : اختر الصواب فيما يلي :  1س

" إن المتقين في جنات ونهر"   كلمة (المتقين ) :                                                                                 -1
  أ) اسم مقصور            ب) اسم منقوص       ج) اسم ممدود            د) جمع تكسير  

                                            عن تدانينا ..وناب عن طيب لقيانا تجافينا "  االسم المنقوص هو :  " أضحي التنائي بديال -2
  أ) التنائي                   ب) تدانينا               ج) لقيانا                    د) تجافينا  

اء"   االسم المنقوص هو :                                                                    " شاك إلي البحر اضطراب خواطري .. فيجيبني برياحه الهوج -3
  أ) شاك                      ب) إلي                 ج) خواطري                د) فيجيبني  

                                                      "أنت ماٍض إلي العال بخطي ثابتة "   االسم المنقوص :                         -4
أ) ماٍض                    ب)  إلي                 ج) العال                       د) بخطي                                 

____________________________________ ____________________               
  :   : ميز اإلعراب الصحيح   2س

                   " والشعراء يتبعهم الغاوون "  .                                                                                                -1
                              أ) خبر مرفوع بالواو                                     ب) فاعل مرفوع بالواو                                   

  ج) فاعل مرفوع بضمة مقدرة                            د) فاعل مرفوع بضمة ظاهرة   

            مررت برجل راجٍ عفو ربه .                                                                                                       -2
رور بالكسرة الظاهرة                        ب) نعت مجرور بالكسرة المقدرة                                                   أ) نعت مج 

  ج) مضاف إليه مجرور بالكسرة الظاهرة               د) مضاف إليه مجرور بالكسرة الظاهرة   

                                                                                                 إلي الخير .                      الساعياتأقّدر  -3
أ) فاعل مرفوع باأللف                                    ب) فاعل مرفوع بالضمة                                                 

  فتحة                            د) مفعول به منصوب بالكسرة  ج) مفعول به منصوب بال

                                                                                                                        .والداني    القاصييقدر نجاحنا  -4
أ) مضاف إليه مجرور بالكسرة الظاهرة               ب) مضاف إليه مجرور بالكسرة المقدرة                                    
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ج) فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة                        د) فاعل مرفوع بالضمة المقدرة   
________________________________________________________ __  

                                                 : ميز تثنية و جمع الجملة التالية جمًعا سالًما .   ( الداعي إلي الخير كفاعله ) . 3س
                        أ) الداعيان إلي الخير كفاعليه                             ب) الداعان إلي الخير كفاعليه                             :     المثني 

  .             ج) الداعوان إلي الخير كفاعليه                              د) الداعيين إلي الخير كفاعليه        

أ) الداعيون إلي الخير كفاعليه             ب) الداعون إلي الخير كفاعليه                                الجمع المذكر السالم :
د) الداعيين إلي الخير كفاعليه                              داعوون إلي الخير كفاعليه       .                             ج) ال

___________________________________________________________         
 ) :                                                               : اجعل الجملة التالية لجمع المؤنث السالم  ( هو ماٍض إلي العال 4س

         أ) هم ماضون إلي العال                          ب) هن ماضين إلي العال                                                          
يات إلي العال                         ج) هن ماضات إلي العال                         د)  هن ماض

___________________________________________________________    
                                               : صوب الخطأ في الجملة التالية   ( يشهد كل قاصي وداني بعراقة حضارتنا ) :  5س

أ) يشهد كل قاصٌي ودانٌي بعراقة حضارتنا              ب) يشهد كل قاصيٍ ودانيٍ بعراقة حضارتنا                           
                                               ج) يشهد كل قاٌصيًا ودانيًا بعراقة حضارتنا               د) يشهد كل قاٍص وداٍن بعراقة حضارتنا

____________________________________ ______________________              
                                            : ثن الجملة التالية واجمعها جمعًا سالًما   ( كن حريًصا علي الخير وداعيًا إليه ) :  6س

إليه        ) كونا حريصين علي الخير وداعيان إليه        ب) كونا حريصين علي الخير وداعيين أ      المثني : 
  ج) كونا حريصان علي الخير وداعيان إليه         د)  كونا حريصان علي الخير وداعيين إليه    .        .   

                                                                                                                              جمع المذكر السالم :
ب) كونوا حريصون علي الخير وداعيون إليه                                  علي الخير وداعون إليه         أ) كونوا حريصون 

د) كونوا حريصين علي الخير وداعيين إليه              الخير وداعين إليه             ن علي ج) كونوا حريصي
____________________________________________________________   

                          :  نكشف في المعجم عن كلمة ( مكانة ) في مادة :                                                              7س
  أ) ( م ، ك ، ن)             ب) ( ك ، ا ، ن)              ج)  (ك، و ، ن )              د)  ( ك ، ي ، ن )    

  االسم الممدود 

  :  ميز الصواب من بين البدائل التالية :     1س

                                             (األخالء) :"األخالء يومئذ بعضهم لبعض عدو إال المتقين"  كلمة  -1
  أ)اسم مقصور                  ب) اسم منقوص              ج) اسم ممدود              د) جمع مذكر سالم     

" أنت المصري الذي يجري في عروقه دماء العزة والكرامة "  االسم الممدود  هو :                                                      -2
  أ) المصري                     ب) الذي                      ج) يجري                       د) دماء  

تالء في الدنيا ،ليكون من السعداء في اآلخرة "االسم الذي ال يصلح   "يتعرض المؤمن للعناء واالب  -3
  أ) للعناء                        ب) االبتالء                  ج) الدنيا                       د) السعداء  ممدوًدا: 



ية مع أ/ سالم               وي                                 ف األول الثان الص                  اللغة العر

294 

ًدا  :                          ممدو  ادء  "   االسم الذي ال يصلح اسمً " سار هؤالء األصدقاء في الصحراء الجرا -4
  أ) هؤالء                     ب)األصدقاء                   ج) الصحراء                 د) الجرداء  

                                         " جاء هؤالء الباحثون من كافة األنحاء بحثًأ عن الماء "   االسم الذي  يصلح  ممدوًدا:  -5
جاء                      ب)  هؤالء                       ج) األنحاء                      د) الماء                أ) 

____________________________________________________________  
  : ميز اإلعراب الصحيح لما فوق الخط   :  2س

لما في الصدور "                                                                وشفاء " يأيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم  -1
أ) مبتدأ مرفوع بالضمة                             ب) خبر مرفوع بالضمة                                                        

  ج) فاعل مرفوع بالضمة                            د) معطوف مرفوع بالضمة  

من التعفف "                                                                                                     أغنياء" يحسبهم الجاهل  -2
ب) مفعول ألجله منصوب                                                                                                                  أ) مفعول به ثاٍن منصوب                    

  ج) حال منصوبة                                       د) تمييز منصوب   

ني منه المريض "                                                                       الذي يعا  الداء" بدأ الطبيب يعالج  -3
أ) فاعل مرفوع بالضمة                            ب) مفعول به منصوب                                                             

  د) خبر بدأ منصوب        ج) مضاف إليه مجرور                         

الماهران "                                                                                                     البناءان" شارك في البناء  -4
                                                                         أ) نعت مرفوع باأللف                        ب) نعت مرفوع بالضمة                                 

ج)فاعل مرفوع باأللف                       د) مفعول به منصوب باأللف                              
_____________________________________________________________

                                                        للجملة التالية   ( هذه الصفحة بيضاء  ) : : ميز التثنية وجمع المؤنث  3س
ب) هاتان الصفحتان بيضاءين                                                              أ) هاتان الصفحتان بيضاءان                         التثنية  :

  .               ج) هاتان الصفحتان بيضاوان                     د) هاتان الصفحتان بيضاوين 

                                        ب) هذه الصفحات بيضاوات        أ) هذه الصفحات بيضاءات                   الجمع المؤنث  :
.                      ج) هؤالء الصفحات بيضاوات              د) هؤالء الصفحات بيضايات                      

_____________________________________________________________  
                                    ) : الخضراءاتعندما تضئ اإلشارات  : اختر التصويب  لما تحته خط   : ( تمر السيارات 4س

أ) الخضرايات              ب) الخضروات           ج) الخضراءوات                 د) الخضراءيات                  
_____________________________________________________________

عن كلمة ( األرجاء) في مادة :                                                                                 : نكشف في المعجم 5س
  أ)  ( ر، ج ، ي )             ب) ( ر ، ج ،  و)            ج) ( ر ، ج  ، ا  )               د) ( ر ، ج ،  أ )  
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  المثني وملحقاته 

                    :  ميز الصواب من بين البدائل التالية   :                                                                                      1س
                                     أحدهما أو كالهما فال تقل لهما أف وال تنهرهما وقل لهما قوًال كريًما "  "إما يبلغن عندك الكبر:) قال تعالى1(
  الكلمة التي تصلح ألن تكون ملحقة بالمثنى هي:  -

  (أ) أحدهما.                    (ب) كالهما                       (ج) لهما                      (د) تنهرهما  

                                                  ) قال الشاعر: " إن المعلم والطبيب كليهما... ال ينصحان إذا هما لم يكرما " 2(
  ملحقه بالمثنى هي:  الكلمة التي تصلح ألن تكون

  (أ) كليهما                     (ب) ينصحان                   (ج) هما                             (د) يكرما  

) " حاول الشرطيان االثنان أن يقبضا على اللص؛ حرصا منهما على نشر األمن " الكلمة التي تصلح ألن  3(
  تكون ملحقًأ بالمثنى هي : 

  ان                  (ب) االثنان                       (ج) يقبضا                           (د) منهما  (أ) الشرطي

   ) " العامالن كالهما حرص على أن يناال  تقدير رئيسهما " .الكلمة التي تصلح ألن تكون ملحقًا بالمثنى :4(
  (ج) يناال                       (د) رئيسهما              (أ) العامالن                     (ب) كالهما           

                                                 ) " العالمان االثنان كالهما حضرا  " . الكلمة التي تصلح ألن تكون مثنى هي : 5(
كالهما                       (د) حضرا                    (أ) العالمان                     (ب) االثنان                        (ج) 

____________________________________ ____________________                 
  : ميز اإلعراب الصحيح لما فوق الخط  فيما يلي :2س

  عشرة عينا "  اثنتا) قال تعالى" فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 1(

وع بالضمة  المقدرة                              (ب) مبتدأ مرفوع باأللف                                                (أ) مبتدأ مرف
  (ج) فاعل مرفوع بالضمة المقدرة                              (د) فاعل مرفوع باأللف  

  ال يشبعان: طالب العلم ، وطالب المال .   اثنان) 2(

مرفوع باأللف                                   (ب) مبتدأ مرفوع بالضمة المقدرة                                                (أ) مبتدأ
  (ج) فاعل مرفوع باأللف                                  (د) فاعل مرفوع بالضمة المقدرة 

  منه شيئا"  الجنتين ءاتت اكلها ولم تظلم  كلتا)  قال تعالى" 3(

        (أ) مبتدأ مرفوع باأللف                                      (ب) مبتدأ مرفوع بالضمة المقدرة                                   
  (ج) توكيد مرفوع باأللف                                     (د) توكيد مرفوع بالضمة المقدرة 

    تحتاجان إلى تأمل .  كلتاهما ) الصورة  4( 

(أ) توكيد مرفوع باأللف                                     (ب) توكيد مرفوع بالضمة المقدرة                                     
  رفوع باأللف (ج) مبتدأ مرفوع بااللف                                     (د) خبر م
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  .    كلتيهما)  قرأت الروايتين 5(

        (أ) نعت منصوب بالياء                                      (ب) بدل منصوب بالياء                                                
  ء(ج) توكيد مجرور بالياء                                     (د) توكيد منصوب باليا

  الوالدين بتهذيب أبنائهما.  كال) يعنى 6(

(أ) توكيد مرفوع باأللف                                    (ب) توكيد مرفوع بالضمة المقدرة                                     
  مرفوع بالضمة المقدرة (ج) فاعل مرفوع باأللف                                     (د) فاعل 

محمود.                                                                                                                كالهما ) الزاهد والمتعظ 7( 
                                                (أ) مبتدأ ثان مرفوع بالضمة المقدرة                       (ب) توكيد معنوي مرفوع باأللف        

(ج) مبتدأ ثان مرفوع باأللف                                  (د) خبر مرفوع باأللف                                 
___________________________________ _______________________    

  يًدا وغير ما يلزم مستعينًا  بأحد البدائل التالية :  : اجعل المضاف في الجمل التالية توك3س

                ) كال العالمين محبوبان .                                                                                                     1(
(ب) العالمين كليهما محبوب                                            (أ) العالمين كليهما محبوبان                                   

  (ج) العالمان كالهما محبوبان                                     (د) العالمان كالهما محبوب 

                                          ) كلتا الفكرتين واضحتان .                                                                       2(
(أ) الفكرتين كلتيهما واضحتان                                  (ب) الفكرتين كلتيهما واضحة                                     

  حتان(ج) الفكرتان كلتاهما واضحة                                    (د) الفكرتان كلتاهما واض

                           ) كلتا الطالبتين متفوقتان  .                                                                                                  3(
                                                       (أ) الطالبتين كلتيهما متفوقة                                   (ب) الطالبتين كلتيهما متفوقتان     

  (ج) الطالبتان كلتاهما متفوقتان                                 (د) الطالبتان كلتاهما متفوقة  

              ) كال الوالدين ينصحان أوالدهما .                                                                                              4(
                    (أ) الوالدان كالهما  ينصحان أوالدهما                     (ب) الوالدان كالهما ينصح أوالدهما                           

(ج) الوالدين كليهما ينصحان أوالدهما                       (د) الوالدين كليهما ينصح أوالدهما  
____________________________________________________________   

                                                                                                 : "الطالبان كالهما متفوقان"   4س
  في المثال السابق معربة  بالحركات المقدرة مستعينا بأحد البدائل التالية :  " كالهما "  اجعل

         (أ) الطالبان كالهما متفوق                                (ب) الطالبان كالهما متفوقان                                       
(ج) كال الطالبين متفوقان                                  (د) الطالبان كليهما  متفوقان                    

_________________________________________________ _________              
                                                          : حدد المادة المعجمية الصحيحة  لكلمة (الحرية) مما يلي:                5س
  ر) ،  ي، ر)              (د) (ح،  ر،  و)           (ج) (ح،  ر ، (ب) (ح       ي)           ،  ر ، (ح(أ) 

  جمع الذكر السالم وملحقاته 
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: امال الفراغات التاليه بملحق بجمع المذكر السالم مستعينًا بأحد البدائل التالية :                                          1س
      ) حضر الحفل الضيوف و........................                                                                                  1(

  (أ) األقارب                 (ب) األهل                   (ج) األهلون                 (د) المقربون 

                 ) المال و.......................... زهرة الحياة الدنيا                                                                       2(
  (أ) األوالد                  (ب) األبناء                    (ج) الذرية                     (د) البنون 

ر حضارتنا............................                                                                                         ) أضاء نو3(
  (أ) العالمين                 (ب) العالم.                     (ج) الدنيا.                     (د) األمم 

..... العلم                                                                                                             ) يقدر المجتمع............4(
  (أ) أهل                      (ب) ذوو                        (ج) أولي                     (د) أصحاب

رهاب منذ ......................                                                                                ) يعكف العالم على محاربة التطرف واإل 5(
(أ) عقود                     (ب) سنين                       (ج) أعوام                    (د) قرون         

_________________________________________ _________________                
  : حدد اإلعراب الصحيح لما فوق الخط فيما يلي   : 2س

األلباب "                                                                                                    أولو ) قال تعالي" وما يذكر إال 1(
  مرفوع.         ج) مبتدأ مرفوع            د) خبر مرفوع      أ) بدل مرفوع                ب) فاعل 

"                                                                                                    العالمين) قال تعالى" الحمد  رب 2(
  أ) نعت مجرور            ب) بدل مجرور          ج) تمييز مجرور            د) مضاف اليه مجرور   

                                                           رد الودائعإال ودائع ...والبد يوما أن ت واألهلون ) قال الشاعر: وما المال 3(
            أ) مبتدأ مرفوع بالواو                             ب) خبر مرفوع بالواو.                                                        

  ف مرفوع بالضمة ج) معطوف مرفوع بالواو                        د) معطو

.                                                                                               السنين ) مضى علي عهد الفراعنة آالف 4(
                                        أ) مضاف إليه مجرور بالياء                       ب)  مضاف اليه مجرور بالكسرة المقدرة                           

  ج) تمييز منصوب بالفتحة المقدرة                 د) ظرف منصوب بالياء

العزم.                                                                                           أولو ) ال يعمل لخير الوطن من الناس إال 5(
ع بالواو                          ب) فاعل مرفوع بالواو                                                                        أ) خبر إن مرفو

ج)  بدل مرفوع بالواو                              د) نائب فاعل مرفوع بالواو               
_____________________________________________________________

أعرب ما فوق الخط مستخدما أحد البدائل التالية :                                                                               -:   3س
إن البر شيء هين .... وجه طليق وكالم  لين                                                                                       بني قال الشاعر:    

            أ) مبتدأ مرفوع بالضمة المقدرة                     ب) منادي منصوب بالفتحة الظاهرة                                       
ج) منادي منصوب بالفتحة المقدرة                  د) منادي منصوب بالياء.        

____________________________________________________________  
                                                       : " إنما أولو التجارب لهم شأن في المجتمع".عند حذف (ما) في الجملة السابقة تصبح :4س

أ) إن أولو التجارب لهم شأن في المجتمع                    ب) إن أولى التجارب لهم شأن في المجتمع                            
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ج) إن أولون التجارب لهم شأن في المجتمع                  د) إن أولين التجارب لهم شأن في المجتمع  
 _____________________________________ ____________________             

: نكشف في المعجم الوسيط عن كلمة "سنوات" في مادة  :                                                                 5س
  ـ ) ، هن ، ن )            د) ( س، ي ،  ي )         ج) ( س، ن ،  ب) (س     و )     ، ن ، أ) (س

  جمع المؤنث السالم وملحقاته 

  : ميز اإلعراب الصحيح لما فوق الخط في ما يلي : 1س

األحمال أجلهن يضعن حملهن"                                                                                 وأوالتقال تعالى"   -1 
أ) معطوف مرفوع باأللف                                ب) معطوف مرفوع بالضمة                                                    

  باأللف                                   د ) مبتدأ مرفوع بالضمة  ج)  مبتدأ مرفوع 

على البنين ما لكم كيف تحكمون "                                                                البناتقال تعالى" اصطفى    -2
بالكسرة                                                             أ) مضاف إليه مجرور بالكسرة                            ب) مفعول به مجرور

  ج) خبر مرفوع بالضمة                                      د) مبتدأ مرفوع بالضمة 

                              من أركان الحج .                                                                                بعرفاتالوقوف  -3
أ) اسم مجرور بالكسرة                                   ب) مضاف إليه مجرور بالكسرة                                            

  ج) تمييز مجرور باإلضافة                               د) نعت مجرور بالكسرة

صاحبة الخلق العظيم .                                                                                                           عنايات إن  -4
أ) اسم إن منصوب باأللف                                ب) اسم إن منصوب بالفتحة                                                

)  اسم إن منصوب بالكسرة                             د) خبر إن مرفوع بالضمة .       ج
____________________________________________________________  

                         "   عند تحويل الجملة لجمع اإلناث  :                                                         رضا ذات خلق وأدب  : " 2س
أ) رضات ذوات خلق وأدب                              ب) رضاوات ذوات خلق وأدب                                           

ج) رضوات ذوات خلق وأدب                            د) رضيات ذوات خلق وأدب.     
_______________________________________ ___________________             

: فرق بين الكلمتين اللتين فوق الخط في ما يلي :                                                                                3س
  على التفوق سعادات حريصة علي التفوق "  حريصات  سعادات" 

(أ) الكلمتان ملحقتان بجمع المؤنث السالم                     (ب) الكلمتان غير ملحقتين بجمع المؤنث السالم                       
(ج) األولى ملحقة والثانيه غير ملحقة                          (د) األولى غير ملحقة والثانية ملحقة .  

____________________________________________________________  
  أكمل مايلي بما يناسبه من البدائل التالية  : 

                             خلق هللا سبع ....................                                                                                               -1
  أ) سماويان                     ب) سماوات             ج) سماءوات                 د) سماءيات 

كلمة  " صفاء"   :                                                                                                             مثنى  -2
  أ) صفايان                     ب) صفاوان               ج) صفاويان               د) صفاءوان    
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نايات" .                                                                                   حضرن الدرس  "   كلمة " ع عنايات  "  -3
أ) جمع مؤنث سالم                                     ب) ملحق بجمع المؤنث السالم                                              

  الم                  د) ال تصلح ألن تكون جمع مؤنث سالم أو ملحق به ج) يجوز أن تكون جمع مؤنث س

نكشف في المعجم الوسيط عن كلمة  "الدنيا"  في مادة  :                                                                             -4 
  أ) ( د، ن، ا )                ب)  (د ، ن، و)              ج) (د ، ن، ي )              د) (د ، ي ، ن ) 

  إلى الضمائر إسناد األفعال

  : ميز من بين البدائل التالية الفعل المسند إلى ضمير رفع :                 1س

                                                 ) لقد أخطات حين ارتفع صوتك على زميلك الذي يخالفك وتخالفه في الرأي . 1(
  أ) أخطات                      ب) ارتفع               ج) يحالفك                    د) تخالفه     

                                           .  ) حرص المعلم على أن يكافئني ألنني أجبت على سؤال لم يعرفه أحد من الطالب2(
  ج) اجبت                     د) يعرفه              أ) حرص                     ب) يكافئني       

                                                          .  ) يسعدني ويسعدنا جميعًا أن نرى المصريين يتفانون من أجل الوطن3(
  يتفانون.     أ) يسعدني                     ب) يسعدنا                ج) نرى                       د)

                                                        : اختر ما يعبر عن نوع الفعل الذي تحته خط من حيث الصحة واالعتالل فيما يلي :2س   
                                      .                                                                                   الناس بالباطل  ترموا) ال 1(

  أ) صحيح سالم.               ب) معتل مثال.            ج) معتل أجوف.             د) معتل ناقص.                  

.                                                                                                                              إال الحق تقوالن) ما 2(
أ) صحيح مهموز            ب) معتل مثال             ج) معتل أجوف.              د) معتل ناقص.                                    

                                                                                                     .  باتحاد المصريين في الشدائد سررت ) 3(
  أ) صحيح سالم.          ب) صحيح مضعف             ج) صحيح مهموز.        د) معتل مثال 

في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور"                                                                                 امشوا ف  ) قال تعالى " 4( 
أ) معتل مثال.                  ب) معتل أجوف.          ج) معتل ناقص.            د) صحيح مضعف.                                  

فيها ليالي وأياًما آمنين "                                                                                               سيروا ) قال تعالى " 5( 
ج) معتل أجوف.              د) معتل ناقص.     أ) صحيح مهموز.             ب) معتل مثال.         

 _________________________________________________________      
: "المؤمن ال يسعى بالنميمه بين الناس" عند مخاطبة جمع اإلناث :                                                                3س

أ) المؤمنات ال يسعين بالنميمة بين الناس.                    ب)  المؤمنات ال يسعون بالنميمة بين الناس.                        
ج) المؤمنات اليسعين بالنميمة بين الناس.                    د) المؤمنات ال يسعون بالنميمة بين الناس.  

 _________________________________________________________              
                                               ل التالية :: " مد يد المساعدة إلى المحتاجين" خاطب بالجملة  جماعة الذكور مستعينا بإحدى الجم4س

أ) مدوا أيدي المساعدة الى المحتاجين                     ب) امددن أيدي المساعدة إلى المحتاجين.                                
د) مدون أيدي المساعدة إلى المحتاجين .                                             ج) امددوا أيدي المساعدة الى المحتاجين.           
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___________________________________________________________  
                   : " صف لي مشاعرك تجاه وطنك "    خاطب  بالجملة السابقة المثنى .                                                    5س

أ) صفان لي مشاعركما تجاه وطنكما                      ب) صفيا لي مشاعركما تجاه وطنكما                                          
ج) صفوا لي مشاعركما تجاه وطنكما                       د) صفا لي مشاعركما تجاه وطنكما .     

____________________      _______________________________________
: "ترد المؤمنات األمانات إلى أهلها "    ابدأ بالفاعل في الجمله السابقة .                                                     6س

مانات إلى أهلها .                                          أ) المؤمنات يردنا األمانات إلى أهلها                  ب) المؤمنات يردنا األ
ج) المؤمنات ياردين األمانات إلى أهلها                د) المؤمنات ردوا األمانات إلى أهلها.     

      ________________________________________________________                              
معجم عن كلمة  ( أسمي )   في مادة  .                                                                                           : نكشف في ال7س

  أ)  س، م، ي.               ب)  س، م، ا.                ج) س ، م، و.                  د) و، س ، م 

  

  

  الكتاب المدرسي  تدريبات
  

العلم واألخالق و التفكير العلمي و التواصل   جذورهاأمنه كالهما فرعان لشجرة  ضمانبناء الوطن و -1
  فحققت  القويموالخلق ،  المفكرة العقولالناجح و قد اثبتت التجارب أن االمم العظمي قد اعتمدت علي أولي 

  الداني  من القاصي و   مهيبة وصارت أوالت مكانة   أسمي منزلة 

  استخرج من الفقرة   -أعرب ما تحته خط                            ب  -أ
ملحقا بجمع المؤنث السالم                        ملحقا بجمع المذكر السالم                        ملحقا بالمثني وبين عالمة إعرابه                  

  فعال مزيدا بحرف و فعال مجردا  اسما ممدودا  و ثنه                                         اسما منقوصا وثنه واجمعه 
  ) مستثني منصوبا في جملة .  العلماجعل كلمة  ( -ج
  

ال مجاملة فيه وال  قضاء ا أن أقضي للناشئ الفقر علي الناشئ الغني  عتبً واللوما ستطيع غير خاٍش  أاآلن -2
فما نجح إال    ، اجتهد عزاء فإنك لم تخلق إال للعمل فاعمل ول للناشئ الفقير : صبرا يا بني وأن أقو و  محاباة 

  أولو العزم و االجتهاد .  

  استخرج من الفقرة   -أعرب ما تحته خط                            ب  -أ
ا                             ا سالمً ـً ا مؤنثاجمعه جمعً ا  واسما ممدودً   ا  ا سالمً ا وثنه واجمعه جمعً ا منقوصً اسمً 
  أعربه                      وا بجمع المذكر السالم  ملحقً 

  )   محاباة  – أستطيعبين ما بهما من حروف الزيادة  (زن الكلمتين  اآلتيتين و   -ج
  )  قضاءاكشف في معجمك عن كلمة  (   -د
  

التطوع ال حصر لها وال يقتصر العمل التطوعي  بمرحلة سنية دون أخري فبناء الوطن يحتاج   مجاالت إن -3
ومؤسسات تقوم علي العمل التطوعي تشارك فيها    جمعياتإلي جهد الصغير والكبير كليهما ولدينا في مصر 

لرفعة وطنكم  ين ساععليكم يا أبنائي أن تكونوا و،  رجال أولو عقول مستنيرة و ، أوالت جهد ال ينكر نساء 
  متسلحين بالعلم و حسن الخلق . 
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  استخرج من الفقرة   -خط                            ب أعرب ما تحته  -أ
  اجمعه                        ا واسما ممدودً   ا وثنه  اسما مقصورً 

  أعربه                      ملحقا بجمع المؤنث السالم  و  أعربه                      ملحقا بالمثني  و
  منصوبة مرة أخري .  و ،في جملة بحيث تكون مجرورة مرة ) استخدم الكلمة  أولو (-ج
  ) مزيد بثالث أحرف  –مزيد بحرفين   –مجرد  ) ................... ( يقتصر اختر  : الفعل ( -د

  )  مستنيرة-  يحتاج اكشف في معجمك عن كلمتي  ( -هـ 
  

  شاملةتدريبات نحوية 
  عن كل سؤال من بين اإلجابات التي تليه :   الصحيحة  اإلجابة اختر  -1

                                             ) "حققت مصر نهضة كبري" عند تثنية كلمة "كبري" في جملتها تكون : 1(
  (أ)كبريان                   (ب) كبريات              (ج) كبيرين                   (د) كبريين  

) عند إسناد الفعل "يزيد" إلي نون النسوة يصبح :                                                                                2(
  (أ) يزيدان                   (ب) يزدن                (ج) تزيدين                    (د) يزيدون 

                                                      وضع "غير" مكان "إال" تكون الجملة :   ) " ما مشكور إال المجدون" عند3(
(أ) ما مشكور غيُر المجدين                         (ب) ما مشكور غيَر المجدين                                                  

  مجدين                        (د) ما مشكور غيُر المجدون (ج) ما مشكور غيِر ال

   )"نجحت كلتا الطالبتين".إعراب "كلتا" :                                                                                         4(
مرفوع باأللف.                                           (أ) توكيد معنوي مرفوع باأللف.                                   (ب) فاعل 

  (ج) فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة.                                (د) فاعل مرفوع بالضمة المقدرة.  

                                                    ) "قلب اإلنسان سام بذكر هللا ". عند تثنية كلمة "ساٍم" في جملتها تصبح :5(
  (أ) سامان                   (ب) سماوان                    (ج) ساميان                     (د) ساميين 

                                                          )" إن مصر تسعي إلي التقدم ُمدركةً أهمية ذلك" إعراب "مدركة" :6(
  (د) اسم "إن" منصوب    (ج) مفعول ألجله منصوب             (ب) تمييز منصوب   بة        (أ) حال منصو 

                          )"اجتاز متسابق السباق ولم يجتزه اآلخرون". عند تحويل الجملة إلي أسلوب استثناء تصبح : 7(
(أ) اجتاز متسابق السباق إال اآلخرون                         (ب) ما اجتاز من المتسابقين السباق إال متسابق          

  (ج) لم يجتز متسابق السباق إال اآلخرين                      (د) اجتاز متسابق إال سباق اآلخرين  

  عن كل سؤال من بين اإلجابات التي تليه : اختر اإلجابة الصحيحة   -2

           )"لم يكن أمامه إال العودة". ماتحته خط يُعرب   :                                                                               1(
                                                 (أ) مستثني منصوباً بالفتحة                        (ب) بدالً مرفوع بالضمة         

  (ج) مبتدأ مؤخراً مرفوعاً بالضمة                (د) اسم "كان" موخراً مرفوعاً بالضمة  

                                                      ) "يبذل الطالب الجهد................... لتحقيق اآلمال"  أكمل النقط .                                                       2(
  (أ) ساعون                   (ب) ساعين               (ج) ساعيين                  (د) ساعيان
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             ) "كال الجاهدين منتصران". عند جعل المضاف توكيداً تصبح الجملة :                                                 3(
(أ)  المجاهدين كالهما منتصران                  (ب) المجاهدين كليهما منتصران                                                   

  (ج) المجاهدان كالهما منتصران                   (د) المجاهدان كالهما منتصر 

                                                            لة للجمع المؤنث تصبح : )"ذو العلم هو األعلي شأناً".عند جعل الجم4(
    (أ) أوالت العلم هن األعليات شأناً.                        (ب) أوالت العلم هن العليات شأناً.                                   

  (د) أوالت العلم هن العليوات شأناً.             (ج) أوالت العلم هن العلييات شأناً.             

          )"أحب الطالب خال......." :                                                                                                    5(
  (د) مهمالً /مهملٍ        (أ) المهمالن                  (ب) مهمل               (ج) المهملون         

                                                            )"أمست مصر أكثر البلدان أمناً واستقراراً ".كلمة "أمناً" إعرابها : 6(
                      (أ)  خبر "أمسي" منصوب.                        (ب) تمييز منصوب                                             

  (ج) مفعول به منصوب                              (د) حال منصوبة 

                                   )" هذا العلم سبيل التقدم، وبه تبني األمم مجدها".الضبط الصحيح للكلمات التي تحتها خط : 7( 
مجِدها).                                                       -التقدُم   -(ب)  (العلَم      مجَدها).                    - التقدِم  - (أ)  (العلُم 

  مجِدها).    -التقدَم   -مجُدها).                      (د)  (العلُم  - التقدِم  - (ج)  (العلِم 

  اختر اإلجابة الصحيحة عن كل سؤال من بين اإلجابات التي تليه :  -3

ني مني صلة".عند تثنية الجملة تصبح :                                                                                ) "أنت األد1(
       (أ) أنتما الدنييان مني صلة                     (ب) أنتما األدنان مني صلة                                                      

  ألدنيان مني صلة                    (د) أنتما األدنيين مني صلة (ج) أنتما ا

                                                        ) "لن تحقق أهدافك إال بالعمل الجاد". عند وضع "غير" مكان "إال" :2(
بغير العمل الجاد                                   (أ) لن تحقق أهدافك إال بالعمل الجاد                    (ب) لن تحقق أهدافك  

  (ج) لن تحقق أهدافك غير العمل الجاد                  (د) لن تحقق أهدافك بالعمل غير الجاد

             ) عند إسناد الفعل "تستوقف" إلي ياء المخاطبة :                                                                       3(
  (أ) تستوقفن                    (ب) تستوقفان                (ج) تستوقفين                   (د) تستوقفون

              ) "تقهر مصر................ الشقاء"                                                                                           4(
  (أ) سنون                        (ب) سنين                    (ج) سنو                           (د) سني  

         )أي الكلمات اآلتية ال تُعد جمع مؤنث سالماً :                                                                                  5(
  (أ)  موضوعات               (ب) صفحات             (ج) أبيات                             (د) ثيبات

                                                        التفاؤل" عند تثنية كلمة "مناد" في جملتها تصبح :) "استمعت إلي مناٍد ب6( 
  (أ) مناديان                     (ب) منادين                (ج) مناديين                     (د) منادون  

                                                                               ) "هذا بناء ماهر" عند جمع هذه الجملة تصبح :        7(
(أ)  هؤالء بنائين ماهرون                        (ب) هؤالء بنايون ماهرون                                                      

  (د) هؤالء بناءون / بناوون ماهرون   (ج) هؤالء بناوين ماهرون                      
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  اختر اإلجابة الصحيحة عن كل سؤال من بين اإلجابات التي تليه:  -4

) "بني مصر، صونوا لها حقها". إعراب  "بني" :                                                                                   1(
        (أ) مبتدأ مرفوع بضمة مقدرة                                  (ب) منادي منصوب بالياء                                       

  (ج)  منادي منصوب بفتحة مقدرة                             (د)  منادي مبني علي الضمة المقدرة  

             ) "........................بالحق عظماء" .                                                                                    2(
  (ب) القاضيين              (ج) القاُضون                   (د) القاِضين         (أ) القاضيون      

) عند جمع كلمة "أسمي" جمعاً سالماً تصبح :                                                                                     3(
  (ج) أسميون                   (د) ساُمون                (أ) أسَمون                 (ب) أسُمون    

) "ما قابلت من الطالب إال الفائزين" ، إعراب "الفائزين" :                                                                     4(
جرور بالياء                                                                   (أ) بدل مجرور بالياء                               (ب) اسم م

  (ج) مستثني منصوب بالياء                        (د) مفعول به منصوب بالياء  

                         ) "أقيمت مسابقة إللقاء الشعر" ."إلقاء" نوع همزته .                                                     5(
  (أ) أصلية                 (ب) منقلبة عن األصل             (ج) زائدة للتأنيث    (د) زائدة للجمع  

                                                      )"كلتا المتسابقتين حققت الفوز" .عند جعل المبتدأ توكيداً تصبح الجملة :6(
تين كلتاهما حققت الفوز.                          (ب) المتسابقتان كلتيهما حققتا الفوز.                                    (أ) المتسابق

  (ج) المتسابقتان كلتاهما حققتا الفوز.                           (د) المتسابقتان كلتاهما حققت الفوز.  

لنسوة يصبح :                                                                               ) عند إسناد الفعل "يسعي" إلي نون ا7(
  (أ) يسعون                  (ب) يسعين               (ج) تسعين                (د) يسعيان

  اختر اإلجابة الصحيحة عن كل سؤال من بين اإلجابات التي تليه :  -5

                         الحمد  رب العالمين" .  كلمة "العالمين" ملحقة بجمع المذكر، وسبب ذلك أنها : )قال تعالي : " 1(
  (أ)  ال مفرد لها من لفظها.                          (ب) مفردها ليس علماً وال صفة.                                             

  (د) مفردها مؤنث .                  (ج) تغيرت صورتها في المفرد .   

:    ،إعراب كلمة "أوالت" في اآلية ل فأنفقوا عليهن حتي يضعن حملهن" ) قال تعالى : " وإن كن أولت حم2(
(أ) خبر " كان" منصوب باأللف.                        (ب)  اسم " كان " مرفوع باأللف.                                       

  (ج) خبر " كان " منصوب بالفتحة.                     (د) خبر " كان " منصوب بالكسرة.  

قين" :                                                                                ) "أنتن ترقين بوطنكن" . نوع النون في الكلمة "تر3(
  (أ) عالمة إعراب                (ب) نون التوكيد                  (ج) زائدة               (د) نون النسوة 

                                                                                                                              )"نعم الشعوب الشعب المصري" إعراب كلمة "شعب" :                     4(
  (ج) مبتدأ مؤخر / خبر          (د) بدل مرفوع        (أ)  نعت مرفوع             (ب) فاعل مرفوع   

ا" عند جمع كلمة "السماء" تصبح :                                                                   ) قال تعالي : "السماء وما بنه5(
  (د) السماءات /السماوات         (ج) السماوات                (أ) السماءات                (ب) السمايات        
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                                                                )"ما حضر من الطالب سوي المجتهد" . إعراب كلمة "سوي" : 6(
(أ) اسم منصوب علي االستثناء بفتحة مقدرة.                 (ب) بدل منصوب بفتحة مقدرة.                                     

  بفتحة مقدرة.    (ج) فاعل مرفوع بضمة مقدرة                                 (د) مستثني منصوب

                                                            )قال تعالي :" قال لهم موسي ألقوا مآ أنتم ملقون" . كلمة "ملقون" : 7(
                 (أ) اسم ممدود.                                            (ب) اسم منقوص                                              

  (ج) اسم مقصور                                          (د) ملحق بجمع المذكر السالم

  اختر اإلجابة الصحيحة عن كل سؤال من بين اإلجابات التي تليه :  -6

                                              ) ليس لي إال..................من األخوات.                                                    1(
  (أ) اثنتان                     (ب) اثنين                  (ج) اثنتين                     (د) اثنان  

                ) "العلم نور وضاء". عند تثنية كلمة "وضاء" تصبح :                                                              2(
  (أ) وضاءان                (ب) وضاوان              (ج) وضايان                 (د) وضاءان/وضاوان  

          )أي الكلمات اآلتية تُرفع بعالمة أصلية :                                                                                      3(
  (أ) سنون                   (ب) أوالت                  (ج) كالهما                     (د) المجتهدون  

البساتين الرائعة". كلمة "البساتين" إعرابها :                                                                 ) "ما أعجبتني إال 4(
(أ) مستثني منصوب بالياء                             (ب) فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة                                          

  (د) فاعل مرفوع بالضمة المقدرة                          (ج) مفعول به منصوب بالياء 

                                             ) "نحن منتمون لكل جديد" عند وضع الضمير "أنا" بدالً من الضمير "نحن" تصبح : 5(
                                                    (أ) أنا منتمي لكل جديد                           (ب) أنا منتٍم لكل جديد            

  (ج) أنا منتُم لكل جديد                            (د) أنا منتمياً لكل جديد  

            ) عند جمع كلمة "فضلي" جمعاً سالماً :                                                                                          6(
         (أ)  تُضاف عالمة الجمع                                           (ب) تُبدل األلف واواً وتُضاف عالمة الجمع             

  (ج) ترد األلف إلي أصلها وتُضاف عالمة الجمع               (د) تُبدل األلف ياًء وتُضاف عالمة الجمع  

) عند إسناد الفعل "قال" إلي "نون النسوة" تصبح :                                                                               7(
  (ج) قالن                            (د) قولن             (ب) قلنا                   (أ) قلن                

  اختر اإلجابة الصحيحة عن كل سؤال من بين اإلجابات التي تليه :  -7

               ) طالباً " عند تحويل األرقام إلي حروف تصبح :                                                 22)" ما نجح إال (1(
  (أ) اثني وعشرين               (ب) اثنا وعشرون         (ج) اثنان وعشرون         (د) اثنين وعشرين  

) "القاعة علي مستوي عاٍل من الفخامة" . "عاٍل" إعرابها :                                                                   2(
المقدرة                      (ب) مضاف إليه مجرور بالكسرة المقدرة                                (أ) نعت مجرور بالكسرة 

  (ج) نعت مجرور بالكسرة الظاهرة                    (د) مضاف إليه مجرور بالكسرة الظاهرة 



ية مع أ/ سالم               وي                                 ف األول الثان الص                  اللغة العر

305 

                                                                ) الكلمة المختلفة من بين البدائل التالية :                                 3(
  (د) ابتالء            (أ) سماء                          (ب) صحراء                  (ج) قضاء           

                                                        )"لن ينهض بالوطن إال................... ".                                                4(
  (ج) أبنائه                      (د) أبناءه/أبناؤه     (أ) أبناؤه                         (ب) أبناءه                 

:                                                                 )"كم لغة ارتقي بها......................  "الملحق بجمع المذكر من بين البدائل التالية5(
  (ج) أهلونها                    (د) أهليها       (أ) أهلها                         (ب) أهلوها               

) عند إسناد الفعل "يسعد" إلي ياء المخاطبة تصبح :                                                                              6(
  (د) تسعدون       (أ) يسعدن                        (ب) تسعدين                  (ج) تسعدان              

) كلمة "صفة" نكشف عنها في المعجم في مادة :                                                                                   7(
  (د)  (ص، ف ، ا )         (ج)  (ص، ف ، و )       (ب) (و ، ص ، ف )            (أ)  (ص ، ف ، ة )     

  جابة الصحيحة عن كل سؤال من بين اإلجابات التي تليه : اختر اإل -8

              )"ما رحل الحجاج إال........................... " .                                                                           1(
  (د) أباك / أبوك                   (أ)  أبوك                  (ب) أبيك              (ج) أباك       

) "ذو الخلق ماٍض في طريق الحق" عند جمع هذه الجملة تصبح :                                                              2(
               (أ) أولو الخلق ماضون في طريق الحق                         (ب) أولو الخلق ماضيون في طريق الحق           

  (ج) أولو الخلق ماضين في طريق الحق                         (د) أولو الخلق ماضيين في طريق الحق  

)قال تعالي :"وسيجنبها األتقي" عند جمع كلمة "األتقي" تصبح :                                                              3(
  (ب) األتقوْون                 (ج) األتقون              (د) األتقُوون       (أ) األتقين                

           )".......................ُعمرت بأيدي المصريين"                                                                               4(
  (ج) الصحراوات           (د) الصحراءات / الصحراوات  (أ) الصحراءات         (ب) الصحرايات         

)"العامالن كالهما مخلص" كلمة "كالهما" إعرابها في جملتها   :                                                               5(
وع باأللف                                    (أ) توكيد معنوي مرفوع باأللف                                    (ب) مبتدأ ثاٍن مرف 

  (ج) توكيد معنوي مرفوع بضمة مقدرة                           (د) مبتدأ ثاٍن مرفوع بضمة مقدرة  

                     ) الكلمة المختلفة من بين البدائل التالية :                                                                            6(
  (أ) أمهات                (ب) عرفات                (ج) عنايات                    (د) أذرعات  

                                 ) "اسع إلي تحقيق أمالك"  عند إسناد الفعل  "اسع"  إلي   "واو الجماعة"   تصبح    : 7(
  (أ) اسعيوا                 (ب) اسعَوا                (ج) اسعون                      (د) اسعُوا

  اختر اإلجابة الصحيحة عن كل سؤال من بين اإلجابات التي تليه :  -9

                                                                   ) الجملة التي بها مستثني جائز النصب :                           1(
   (أ)  حضر الطالب إال طالباً                          (ب) حضر الطالب ما عدا طالباً                                             

   طالباً (ج) حضر الطالب عدا طالباً                        (د) ما وجدت إال 
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                                               ) ( ُولد الهدي فالكائنات ضياُء... وفُم الزمان تبسم وثناء )  ،   كلمة "ثناء" همزتها : 2(
  (أ) أصيلة           (ب) منقلبة عن األصل             (ج) زائدة للتأنيث                 (د) زائدة للجمع  

                       البحر اضطراب خواطري... فيجيبني برياحه الهوجاء ،  عند جمع كلمة "شاك" تصبح :  ) شاٍك إلي 3(
  (أ) شاكين                        (ب) شاكيون                 (ج) شاكون                    (د) شاكيين  

                               الصحيح للكلمات التي تحتها خط  : )"زاد النيل ثروة فابتهج أهل مصر بذاك الخير" .الضبط 4(
الخيِر )                                                 –مصَر   -الخيِر )                                  (ب) ( ثروةً  –مصِر  - (أ) ( ثروٍة 

  الخيُر )    –مصِر  - (د) ( ثروةُ      الخيَر )                             –مصَر   - (ج) ( ثروةً 

           ) "ما ُمستشار إال................... العقل الرشيد" .                                                                         5(
  (د) ذوي           (أ) ذو                            (ب) ذي                       (ج) ذا               

           ) قال تعالى :"فإذآ أفضتم من عرفٍت فاذكروا هللا ..." ."عرفات" ملحق بجمع المؤنث السالم، والسبب :6(
     (أ) ال مفرد له من لفظه                                     (ب) ُسمي به، وأصبح علماً لمذكر                                    

  ُسمي به، وأصبح علماً لمؤنث                        (د) لفظه جمع مؤنث، ولكنه يدل علي مفرد مذكر  (ج) 

) عند إسناد الفعل "رأي" لواو الجماعة تكون صورته :                                                                            7(
  (ب) رأيون                       (ج) رأوا                   (د) رأين      (أ) رأيا                 

  اختر اإلجابة الصحيحة عن كل سؤال من بين اإلجابات التي تليه :  -10

           ) "شممت وردة حمراء" ،   عند تثنية الجملة تصبح   :                                                                     1(
(أ) شممت وردتين حمراءين                    (ب) شممت وردتين حمراوين                                                            

  (ج) شممت وردتين حمراءتين                 (د) شممت وردتين حمرايين 

                                                                     ) عند إسناد الفعل "يعيش" إلي "نون النسوة" يصبح وزنه : 2(
  (أ) يفعلن                        (ب) يفعن                       (ج) يفلن                       (د) يفعون 

                                             ) " اليُهان غير ذوي األخالق الوضيعة" ،  " غير" إعرابها  :                         3(
(أ)  اسم منصوب علي االستثناء                     (ب) مستثني منصوب بالفتحة                                                     

  ة (ج) فاعل مرفوع بالضمة                              (د) نائب فاعل مرفوع بالضم 

)"إن اإلخالص والعمل ............... سالحا النجاح".                                                                            4(
  (أ) كالهما             (ب) كلتاهما                (ج) كليهما                  (د) كلتيهما 

ئقة بين األمم "  ،  نوع الخبر في الجملة :                                                                )" أصبح لنا المكانه الال 5(
  (أ) مفرد              (ب) شبه جملة            (ج) جملة اسمية               (د) جملة فعلية 

                                         لمة "بنوه" إعرابها:) "مشي الطاووس يوماً باختياٍل... فقلد شكل مشيته بنوه"  ،  ك6(
(أ)  مفعول به منصوب بفتحة مقدرة                   (ب)  نعت مرفوع بالواو                                                      

  الواو (ج) فاعل مرفوع بالواو                                  (د) خبر مرفوع ب

                                     ) "قدوم السائحين إلى مصر بشري عظيمة" عند جمع كلمة "بشري"جمعاً سالماً تصبح : 7(
  (أ) بشرءات                (ب) بشريات              (ج) بشروات                 (د) بشرات 
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  ات التي تليه : اختر اإلجابة الصحيحة عن كل سؤال من بين اإلجاب - 11 

                   )  فقبست إيماناً وحباً صادقاً... بالمرتجي والشعر كان مجالي  ، تثنية كلمة "المرتجي" في جملتها  :1(
  (أ) المرتجيان                (ب) المرتجيين             (ج) المرتجين             (د) المرتجان 

        ) أي الكلمات األتية ال تعد جمع  مؤنث سالماً :                                                                                 2(
  (ج) سمات                (د) إصالحات            (ب) خطوات                            (أ) أوقات   

                                                ( خال الكتاب من الصور)  ،    كلمة "خال" :  -( قرأت الكتاب ما خال كتاباً)   - ) 3(
(ب) في األولي فعل والثانية حرف                                                         (أ) في األولي حرف والثانية فعل                    

  (ج) في الجملتين حرف                                    (د) في الجملتين فعل  

                                               )" كلكم راعٍ وكلكم مسئول عن رعيته.... ". عند جمع كلمة "راع" في جملتها تصبح :4(
  (أ) راُعيون                (ب) راِعين              (ج) راُعوان                   (د) راعيين 

)"مررت بطالبين اثنين" كلمة "اثنين" إعرابها :                                                                                  5(
مضاف إليه مجرور بالياء                    (ب) نعت مجرور بالياء                                                                (أ)

  (ج) تمييز منصوب بالياء                          (د) مفعول به منصوب بالياء 

                                            )"اتحدوا يا أبناء الوطن لخدمة بالدكم واالرتقاء بها" كلمة "االرتقاء" همزتها :6(
  (أ) أصيلة         (ب) منقلبة عن األصل            (ج) زائدة للتأنيث              (د) زائدة للجمع  

ثنين تصبح :                                                                                         ) عند إسناد الفعل "اقِض " إلي ألف اال7(
  (أ) اقضياً                    (ب) اقضوا                 (ج) اقضا                     (د) اقضيان 

  اختر اإلجابة الصحيحة عن كل سؤال من بين اإلجابات التي تليه  :  -12  

                                                            )"ال تقام المعارض إال تشجيعاً للصناعة" كلمة "تشجيعاً" إعرابها : 1(
  (د) مفعول ألجله منصوب         (أ) مستثني منصوب        (ب) بدل منصوب        (ج) مفعول به منصوب  

                                   )  ثاٍو علي صخر أصم وليت لي... قلباً كهذي الصخرة الصماء   ،    كلمة "صماء" همزتها : 2(
  (أ) أصلية          (ب) منقلبة عن األصل          (ج) زائدة للثأنيث               (د) زائدة للجمع  

                 ر، في رياض هواها... ينبت اللحن فوق ثغر الشادي  ،  تثنية كلمة "الشادي" في جملتها   : ) إنها مص 3(
  (أ) الشاديان                   (ب) الشاديين              (ج) الشاِدين                (د) الشاَدين

                                           كلمة "أوالت" : )"علي نسائنا أوالت الفضل أن يشاركن في بناء المجتمع" إعراب 4(
(أ) مبتدأ مؤخر مرفوع بالضمة                                    (ب) بدل مجرور بالكسرة                                          

  إليه مجرور بالكسرة (ج) نعت مجرور بالكسرة                                          (د) مضاف 

          ) عند تثنية كلمة "الفتي" :                                                                                                   5(
ية                                                               (أ) تُضاف عالمة التثنية مباشرة                            (ب) تُرد األلف إلي أصلها وتُضاف عالمة التثن

  (ج) تُبدل األلف واواً وتُضاف عالمة التثنية               (د) تُبدل األلف ياًء وتُضاف عالمة التثنية  
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           ) الفعل الماضي ال يسند إلي :                                                                                                 6(
  (أ) نون النسوة               (ب) نا الفاعلين             (ج) واو الجماعة                  (د) ياء المخاطبة  

الكتابين مفيد" كلمة "كال" تصبح توكيداً معنوياً في :                                                                      )"إن كال 7(
           (أ) إن الكتابين كالهما مفيد                                  (ب) إن الكتابين كليهما مفيد                                      

  (ج) إن الكتابان كليهما مفيدان                                 (د) إن الكتابين كليهما مفيدان

  اختر اإلجابة الصحيحة عن كل سؤال من بين اإلجابات التي تليه :  - 13 

                                                      )"ال يدرك قيمة اإلخالص سوي أولي المروءة" كلمة "سوي" إعرابها : 1(
(أ) اسم منصوب علي االستثناء                            (ب) مستثني منصوب بفتحة مقدرة                                          

  درة (ج) فاعل مرفوع بضمة مقدرة                             (د) مضاف إليه مجرور بكسرة مق

) "أنا راجٍ عفو ربي" عند إدخال "أمسي" علي الجملة تصبح :                                                                  2(
      (أ) أمسي أنا راجٍ عفو ربي                                (ب) أمسيُت راجٍ عفو ربي                                              

  (ج) أمسيُت راجاً عفو ربي                                (د) أمسيُت راجياً عفو ربي  

                                             ) قال تعالي :"كلتا الجنتين ءاتت أُكلها ولم تظلم منه شيئاً" كلمة "كلتا" إعرابها :3(
(ب) مبتدأ مرفوع بضمة مقدرة                                                       (أ)  مبتدأ مرفوع بضمة ظاهرة                    

  (ج) مبتدأ مرفوع باأللف                                       (د) توكيد معنوي مرفوع باأللف 

                                                  ) عند إسناد الفعل "ليس" إلي "نا" الفاعلين تصبح :                                     4(
  (أ) ليسنا                    (ب) لسنا                 (ج) ليسا                       (د) لسنَ 

                                            ) قال تعالي :"هللا آل إله إال هو له األسماء الحسني" عند جمع كلمة "الحسني" تصبح : 5(
  (أ) الحسنيات             (ب) الحسنوات           (ج) الحسنايات              (د) الحسناءات

    ) "البد من انتقاء األلفاظ عند التحدث" (انتقاء)  همزتها :                                                                      6(
  ب) منقلبة عن األصل            (ج) زائدة للتأنيث              (د) زائدة للجمع  (أ) أصلية                ( 

) وزن الفعل "يرمون" في جملة "هم يرمون"                                                                                      7(
  (ج) يفعلون                 (د) يفعوون      (أ) يفعُون                 (ب) يفعلن                 

  اختر اإلجابة الصحيحة عن كل سؤال من بين اإلجابات التي تليه :   - 14 

          ) "إن الرجلين......................مهذبان" .                                                                                  1(
  (ب) كليهما               (ج) كلتيهما                       (د) كلهم                (أ) كالهما 

                                                 )"قابلت كل األصدقاء ولم أقابل صديقاً" الجملة التي تعبر عن المعني السابق :2(
(ب) ما قابلت إال صديقاً                                                             (أ) ما قابلت األصدقاء إال صديقاً                  

  (ج) قابلت األصدقاء خال صديق                        (د) قابلت األصدقاء إال صديقٍ 
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                                 ) "العقالء قاضون بالعدل" عند تحويل الجملة لمفرد تصبح :                                      3(
   (أ) العاقل قاضُي بالعدل                     (ب) العاقل قاٍض بالعدل                                                            

  (ج)العاقل قاضياً بالعدل                     (د) العاقل قاُض بالعدل  

إلي الفعل المضارع :                                                                                                  ) من الضمائر التي ال تُسند 4(
  (أ) ألف االثنين         (ب) نا الفاعلين          (ج) تاء الفاعل            (د) واو الجماعة  

                                اً للعلم" عند جمع كلمة "االنتماء" تصبح : ) "اللغة العربية تغرس االنتماء وتخلق جيالً محب5(
  (أ) االنتمايات            (ب) االنتماوات            (ج) االنتماءات              (د) االنتماءات / االنتماوات 

                                                      )"النساء صرن أوالت دور فعال في المجتمع" كلمة "أوالت" إعرابها : 6(
(أ) اسم "صار" مرفوع بضمة ظاهرة                      (ب) فاعل مرفوع بضمة ظاهرة                                        

  (ج) خبر "صار" منصوب بكسرة ظاهرة                (د) خبر "صار" منصوب بفتحة مقدرة  

ف عن كلمة "االهتمام" في مادة :                                                                                                ) نكش 7(
  (أ) ( هـ ، ت ، م )               (ب)  (هـ ، ا ، م )              (ج)  ( هـ ، م ، م )        (د)  ( و ، هـ ، م ) 

  اإلجابة الصحيحة عن كل سؤال من بين اإلجابات التي تليه : اختر   -15

) "ما أعطيت الفقير إال صدقة" كلمة "صدقة" إعرابها :                                                                        1(
                                                 (أ) مستثني منصوب بالفتحة                         (ب) تمييز منصوب بالفتحة      

  (ج) مفعول به منصوب بالفتحة                     (د) مفعول به ثاٍن منصوب بالفتحة  

               ) قرأت القصة ماعدا :                                                                                                         2(
  (أ) فصُل                    (ب) فصٍل              (ج)فصالن                (د) فصلين 

      ) الكلمة التي ال تنتمي إلي بقية الكلمات من بين البدائل التالية :                                                              3(
  استثناء              (ج) اكتفاء               (د) إعطاء (أ) ابتداء              (ب)

)عند إسناد الفعل "يسمو" إلى "ألف االثنين" يصبح :                                                                             4(
  يسميان   (أ) يسمون            (ب) يسمان            (ج) يسموان                  (د)

)"رفعة الوطن مطلب ساٍم" كلمة "ساٍم" إعرابها :                                                                                5(
(أ)  نعت مجرور بالكسرة الظاهرة                         (ب)  نعت مرفوع بضمة ظاهرة                                        

  ) نعت مجرور بضمة مقدرة                              (د) مضاف إليه مجرور بالكسرة الظاهرة  (ج

) "انخفضت درجة الحرارة الصغري" ما تحته خط :                                                                                   6(
  (ج) اسم منقوص            (د) ملحق بجمع المؤنث السالم    (أ) اسم ممدود       (ب) اسم مقصور        

) "خلوت إلي نفسي ما خال قلبي" . "ما" نوعها :                                                                                 7(
  (ج) نافية                   (د) مصدرية  (أ) شرطية                  (ب) موصولة              

  اختر اإلجابة الصحيحة عن كل سؤال من بين اإلجابات التي تليه :  -16
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                                    )"من يمتلك نفساً مفعمة بالرضا يعرف معني السعادة " عند تثنية كلمة "الرضا" تصبح : 1(
  (ج) الرضوين             (د) الرضين           (أ) الرضيين           (ب) الرضيان   

                                                       )"الطالبان كالهما مجتهد" عند إدخال "إن" الناسخة علي الجملة تصبح : 2(
                                          (أ) إن الطالبان كالهما مجتهد                               (ب) إن الطالبين كليهما مجتهد   
  (ج) إن الطالبان كليهما مجتهد                              (د) إن الطالبين كالهما مجتهد  

)األسلوب الذي يعبر عن مستثني جائز البدلية :                                                                                  3(
     (أ) احترمُت الطالب إال المهمل                             (ب) ما احترمُت إال المجتهد                                          

  (ج) احترمُت الطالب خال المهمل                         (د)ما احترمُت الطالب إال المجتهد  

مة "غير" إعرابها :                                                                      )"مصر تحتاج إلى رجال غير جبناء" كل4(
(أ) مستثني منصوب بالفتحة                         (ب) اسم منصوب علي االستثناء                                                  

  (د) نعت مجرور بالكسرة  (ج) مضاف إليه مجرور بالكسرة                  

) عند إسناد الفعل "يصوم" إلي "نون النسوة" يصبح :                                                                              5(
  (أ) يصومن           (ب) تصومين         (ج) يصومان              (د) يصمن 

                   نهار مودع ... والقلب بين مهابٍة ورجاء ،  جمع السالم لـــ "رجاء" :) قال الشاعر :  ولقد ذكرتك وال6(
  (أ) رجاءات            (ب) رجايات           (ج) رجاوات                   (د) رجاءات/ رجاوات 

                                                ) "هل أنتم ناهيون عن فعل الشر ؟" عند جمع هذه الجملة تصبح :                       7(
(أ) هل أنتم ناهيون عن فعل الشر؟                  (ب) هل أنتم ناهين عن فعل الشر؟                                              

  (ج) هل أنتم ناهون عن فعل الشر؟                    (د) هل أنتم ناهيين عن فعل الشر؟

  اختر اإلجابة الصحيحة عن كل سؤال من بين اإلجابات التي تليه :  - 17 

                                                  ) "كان الطالبان متفوقين، وحقق كالهما النجاح" كلمة "كالهما " إعرابها :1(
                                         (أ) توكيل معنوي مرفوع باأللف                      (ب) فاعل مرفوع باأللف    

  (ج) فاعل مرفوع بضمة مقدرة                         (د) توكيد معنوي مرفوع بالصحة المقدرة 

) الجملة الصحيحة ألسلوب االستثناء من بين البدائل التالية :                                                                    2(
  (أ) ما يقدر التواضع غيَر الواعين                    (ب) ما يقدر التواضع غيُر الواعين                                         

  (ج) ما يقدر التواضع إال الواعين                     (د) ما يقدر التواضع غيِر الواعون  

                   ) "هناك كثير من الناس يقضون بالحق" عند التعبير عن هذه الجملة باستخدام "كم" الخبرية نقول : 3(
ين بالحق بين الناس!                                            (أ) كم قاضيون بالحق بين الناس!                   (ب) كم قاضي

  (ج) كم قاضون بالحق بين الناس!                   (د) كم قاضين بالحق بين الناس!

) "المؤمن سعي بالخير بين الناس" عند تثنية الجملة نقول :                                                                       4(
(أ) المومنان سعا بالخير بين الناس                     (ب) المؤمنان سعيان بالخير بين الناس                                     

  ) المؤمنان سعيا بالخير بين الناس                   (د) المؤمنان سعين بالخير بين الناس (ج
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) "ال تقدر الدولة سوي المجتهدين" كلمة "سوي" إعرابها :                                                                        5( 
(ب) بدل مرفوع بضمة مقدرة                                                       (أ) مفعول به منصوب بفتحة مقدرة              

  (ج) مستثني منصوب بفتحة مقدرة                       (د) اسم منصوب على االستثناء 

                                             ) كلمة "يصالن"وزنها :                                                                             6(
  (أ) يفعالن          (ب) يعالن              (ج) يفالن           (د) فعالن 

  ) "إن في الحق ثقة ألصحابه، وهو أفضل صفة تميز اإلنسان الراقي"  الضبط الصحيح لما تحته خط  : 7(

(ب) (ثقةً _ صفٍة _ اإلنساَن)                                                               (أ) (ثقةُ _ صفةً _اإلنساَن)                    
  (ج) ( ثقٍة _ صفٍة _ اإلنساِن)                               (د) (ثقةً _ صفةً _ اإلنساَن)

  اختر اإلجابة الصحيحة عن كل سؤال من بين اإلجابات التي  تليه :  - 18 

وطن سوي أبنائه" كلمة "سوي" إعرابها :                                                                               ) "ليس لل1(
(أ) مستثني منصوب بفتحة مقدرة                      (ب) اسم "ليس" مؤخر مرفوع بضمة مقدرة                               

  قدرة                 (د)  مبتدأ مؤخر مرفوع بضمة مقدرة  (ج) خبر "ليس" منصوب بفتحة م

) " أنت األرقي شأناً" عند تحويل الجملة لجمع مؤنث تصبح :                                                                    2(
اً                                                          (أ) أنتن األرقيات شأناً                                 (ب) أنتن الرقييات شأن
  (ج) أنتن األرقوات شأناً                                (د) أنتن الراقيات شأناً 

      ) "رد األمانة إلي أهلها" عند مخاطبة جمع المؤنث تصبح :                                                               3(
           (أ) ردوا األمانة إلي أهلها                            (ب) اردن األمانة إلي أهلها                                              

  (ج) ردي األمانة إلي أهلها                            (د) ارددن األمانة إلي أهلها

                                                        يعفون" في الجملة السابقة :) "هن يعفون عن المسيء" وزن كلمة " 4(
  (أ)  يفعلن              (ب) يفعون              (ج) يعلون                  (د) يفعلون 

                                            ) "إن كال الطالبين مجتهد" لكي نجعل كلمة "كال" توكيداً معنوياً في جملتها تصبح :5(
    (أ) إن الطالبين كالهما مجتهد                        (ب) إن الطالبين كليهما مجتهد                                              

  (ج) إن الطالبين كالهما مجتهدان                   (د) إن الطالبين كليهما مجتهدان 

لمجتمع بشيء عدا العلم ":                                                                                          ) "ال يتقدم ا6(
  (أ)واجبة الرفع             (ب) واجبة النصب            (ج) واجبة الجر           (د) جائزة النصب والجر  

) "المعلم قراء لكتاب هللا" عند تثنية الجملة تصبح :                                                                         7(
       (أ)المعلمان قراءان لكتاب هللا                    (ب) المعلمان قرايان لكتاب هللا                                               

  ج) المعلمان قراوان لكتاب هللا                  (د )المعلمان قراءا لكتاب هللا (

  اختر اإلجابة الصحيحة عن كل سؤال من بين اإلجابات التي تليه :  -19
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       )"إن الطالبتين كلتاهما مجتهدة" كلمة "كلتاهما" إعرابها :                                                           1(
(أ )توكيد معنوي مرفوع باأللف                               (ب) مبتدأ مرفوع باأللف                                             

  (ج) توكيد معنوي مرفوع بضمة مقدرة                      (د )خبر "إن" مرفوع بااللف

                                                                                          ) "إنشاء" عند تثنية هذه الكلمة تصبح :      2(
  (أ) إنشاوان             (ب) إنشاءان              (ج) إنشاءات                (د) إنشايان

                                                                 ) "لن يرقي باألمة إال......................"                                  3(
  (أ) بنيها                  (ب) بنوها                 (ج) بنينها                     (د) بنونها  

                    )  قفا نبك من ذكري حبيب و منزل... بسقط اللوي بين الدخول فحومل ،   الفعل "قفا" مسند إلي     : 4(
  (أ) ألف االثنين            (ب) نون النسوة            (ج) واو الجماعة              (د) نا الفاعلين 

                )"فأما من أعطي واتقي... وصدق بالحسني... فسنيسره لليسري" تثنيه كلمة "الحسني" في جملتها : 5(
  نيين.            (ج) الحسنان                 (د) الحسنين  (أ)  الحسنيان               (ب) الحس

) "ما أفلح إال المثقفون" عند وضع "غير" مكان "إال" تصبح :                                                                    6(
مثقفين                                                           (أ) ما أفلح غيُر المثقفين                             (ب) ما أفلح غيِر ال

  (ج) ما أفلح غيَر المثقفين                             (د) ما أفلح غيَر المثقفون 

                  ) نكشف في المعجم عن كلمة  "صلة"   في مادة :                                                                    7(
  (أ) ص، ل ، ة                   (ب) و، ص، ل              (ج) ت، ص، ل              (د) أ، ص، ل 

  

  اختر اإلجابة الصحيحة عن كل سؤال من بين اإلجابات التي تليه:   -20

" تُعرب :                                                                                  المتفوقون )"لم يُكافأ إال المتفوقون"كلمة " 1(
       (أ) مبتدأ مؤخراً مرفوعاً بالواو                         (ب) نائب فاعل مرفوعاً بالواو                                          

  (د) بدالً مرفوعاً بالواو                         (ج) فاعالً مرفوعاً بالواو           

                               " مسند إلي  :   الفعل "تروها" ،  عليه وأيده بجنوٍد لم تروهافانزل هللا سكينته  ) قال تعالي:" 2(
  (أ) واو الجماعة            (ب) نا الفاعلين            (ج) نون النسوة              (د)  ألف االثنين  

" عند جعل الجملة لجمع المؤنث تصبح :                                                                      أنت تعلو بأخالقك  ) " 3(
     (أ) أنتن تعلن بأخالقك                                (ب) أنتم تعلون بأخالقكم                                                 

  (ج) أنتن تعلون بأخالقكن                             (د) أنتن تعلين بأخالقكم 

                                     " إعرابها: رجالها  إال بسلم   ،  كلمة " ) وما يرفع األوطان إال رجالها... وهل يترقي الناس 4(
(أ) مستثني منصوب بالفتحة                       (ب) بدل مرفوع بالضمة                                                           

  فاعل مرفوع بالضمة  (د) نائب    (ج) فاعل مرفوع بالضمة                        

                                            " همزتها : اء فاستش "  اء   ، فد وعلةٌ... في علٍة منفاي الستش) عبث طوافي في البال5(
  (د) زائدة للجمع           (ج) زائدة للتأنيث                (ب) منقلبة عن األصل      (أ) أصلية            
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                                        " توكيداً معنوياً تصبح الجملة :  كال ) "كال المتسابقين فائز" عند جعل كلمة " 6(
            (أ) المتسابقان كالهما فائز                      (ب) المتسابقان كالهما فائزان                                            

  (ج) المتسابقان كليهما فائز                      (د) المتسابقان كليهما فائزان 

) نكشف في المعجم عن كلمة " دعاء" في مادة :                                                                                   7(
  (ب) ( و ، د ، ع )           (ج) ( د ، ع ، ي )              (د) ( د ، ع ، و )     (أ)  ( د ، ع ، أ )            

  

  

  

  ة  ـــــبالغات الــــــــتدريب
     قال البحتري في وصف الربيع:                                                                                                     -1

      أتاك الربيع الطلق يختال ضاحكاً ... من الحسن ؛حتي كاد أن يتكلما.                                                             
وقد نبه النيروز في غسق الدجي ... أوائل ورد ، كن باألمس نوما.                                                                  

  عليه ، كما نشرت وشيا منمنما.    فمن شجر رد الربيع ثباته      ... 

  (أ) ميز الصواب مما يلي : 

                    ) نوع التشبيه في البيت الثالث      :                                                                                         1(
  (أ) ضمني                   (ب) تمثيل                 (ج) بليغ                        (د) مجمل 

                  ) المحسن البديعي في البيت الثاني  :                                                                                           2(
  (أ) طباق                    (ب) جناس                 (ج) تصريع                     (د) ازدواج 

" في البيت األول :                                                                    أتاك الربيع.. ضاحًكا قوله : " ) نوع الخيال في 3(
  (أ) تشبيه بليغ             (ب) استعارة مكنية           (ج) استعارة تصريحية              (د) مجاز مرسل 

  " في البيت األول.  كاد أن يتكلما وله : " (ب) حدد نوع الكناية، وبين سر جمالها في ق 

  (ج) علل : آثر الشاعر األسلوب الخبري في األبيات. 

يقول الشاعر القروي من قصيدة "قلب الطفل" :                                                                                  -2
الطفل، يغتفر الذنوبا                                                                        ولي ـ إن هاجت األحقاد ـ قلب... كقلب 

  تفيض جوانحي بالحب ، حتي ... أظن الناس كلهم الحبيبا

  (أ) ميز الصواب مما يلي : 

                                                  )المحسن البديعي في البيت األول :                                                        1(
  (أ) طباق                     (ب) جناس                    (ج) تصريع                         (د) ازدواج 

                    ) نوع الخيال في قوله :"تفيض جوانحي بالحب" في البيت الثاني:                                             2(
  (أ) تشبيه بليغ                (ب) استعارة مكنية          (ج) استعارة تصريحية            (د) تشبيه مجمل  
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  " في البيت األول.  قلب كقلب الطفل(ب) حدد نوع الكناية، ووضح سر جمالها في قوله :" 

  " في البيت الثاني. جوانحيقوله : " (ج) حدد عالقة المجاز المرسل ، وبين سر جماله في 

      يقول أبو القاسم الشابي عن الحرية :                                                                                             -3
                                       يابنة النور ، إنني أنا وحدي من رأي فيك روعة المعبود                                        

فدعيني أعيش في ظلك العذب وفي قرب حسنك المشهود                                                                              
  عيشة الناسك البتول يناجي الرب في نشوة الذهول الشديد.  

  (أ) ميز الصواب مما يلي : 

" في السطر الثالث :                                                                 أعيش...عيشة الناسك التشبيه في قوله : " ) نوع 1(
  (أ) بليغ                  (ب) ضمني               (ج) تمثيل                 (د) مجمل  

اني:                                                                            " في السطر الث ظلك العذب) نوع الخيال في قوله : " 2(
(أ) تشبيه بليغ                   (ب) استعارة مكنية        (ج) استعارة تصريحية               (د) تشبيه  

  مجمل  

  " في السطر األول.  ابنة النور(ب) حدد نوع الكناية، ووضح سر جمالها في قوله : " 

  (ج) ما العاطفة المسيطرة علي الشاعر في األسطر السابقة ؟ 

      يقول هاشم الرفاعي :                                                                                                             -4 
ينا                                                                                  شباب لم تحطمه الليالي... ولم يسلم إلي الخصم العر

        ولم يتشدقوا بقشور علم... ولم يتقلبوا في الملحدينا                                                                            
  اً رزينا فيتخذون أخالقاً عذاباً... ويأتلفون مجتمع

  (أ) ميز الصواب مما يلي : 

          ) المحسن البديعي في البيت الثالث :                                                                                            1(
  (أ) طباق                   (ب) جناس                   (ج) تصريع                 (د) حسن تقسيم  

" في الييت األول :                                                                                    العرين ) نوع الخيال في قوله :" 2(
  ) استعارة مكنية           (ج) استعارة تصريحية         (د) تشبيه مجمل  (أ) تشبيه بليغ            (ب

  " في البيت األول.  لم يسلم إلي الخصم العرين (ب)  حدد نوع الكناية، ووضح سر جمالها في قوله : " 

  " في البيت األول. الليالي(ج)  حدد عالقة المجاز المرسل ، وبين سر جماله في قوله : " 

قال "محمود حسن إسماعيل" عن النيل :                                                                                             -5 
                          يا واهب الخلد للزمان... يا ساقي الشعر واألغاني                                                                     

هات اسقني ، اسقني، ودعني... أهيم كالطير في الجنان                                                                             
                           ياليتني موجة... فأحكي... إلي لياليك ما شجاني                                                             

             وأغتدي للرياح جارا                                                                                                           
  وأحمل النور للحياري
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  (أ) ميز الصواب مما يلي : 

                      ) نوع التشبيه في البيت الثالث :                                                                                              1(
  (أ) ضمني           (ب) تمثيل                (ج) بليغ                (د) مجمل 

األخيرين :                                                                                               ) المحسن البديعي بين السطرين 2(
  (أ) طباق            (ب) حسن تقسيم             (ج) تصريع        (د) ازدواج 

" في السطراألخير :                                                                                          النور) نوع الخيال في قوله : " 3(
  (أ) نشبيه بليغ            (ب) استعارة مكنية        (ج) استعارة تصريحية       (د) تشبيه مجمل  

  " في السطر األخير . ورأحمل الن(ب)  حدد نوع الكناية، ووضح سر جمالها في قوله : " 

  (ج) ما نوع األسلوب في البيت الثاني ؟ وما غرضه ؟ 

             قال الشاعر :                                                                                                                    -6 
ان                                                                                              فيا عجباً لمن ربيت طفالً... ألقمه بأطراف البن

         أعلمه الرماية كل يوم... فلما اشتد ساعده رماني                                                                                 
طر شاربه جفاني                                                                                              أعلمه الفتوة كل وقت... فلما 

  وكم علمته نظم القوافي... فلما قال قافية هجاني 

  (أ)  ميز الصواب مما يلي :  

" في البيت األول :                                                                  ألقمه بأطراف البنان ) نوع الخيال في قوله : " 1(
  (أ) كناية عن صفة          (ب) كناية عن موصوف         (ج) استعارة مكنية            (د) تشبيه بليغ  

                                                                 ) المحسن البديعي في البيت الثالث :                                        2(
  (أ) طباق                   (ب) جناس                (ج) تصريع                (د) حسن تقسيم 

  " في البيت الثاني.  فلما اشتد ساعده رماني  (ب)  حدد نوع الكناية ، ووضح سر جمالها في قوله : " 

 " في البيت الرابع . قافيةحدد عالقة المجاز المرسل، وبين سر جماله في قوله : " (ج)  

قال "نزار قباني" في قصيدة بعنوان خمس رسائل إلي أمي :                                                                  -7
                                                                              مضي عامان يا أمي                                               

                          علي الولد الذي أبحر                                                                                                           
                                                                                                                             وخبأ في حقائبه                

                                            صباح بالده األخضر                                                                                          
         وأنجمها ، وأنهرها ، وكل شقيقها األحمر                                                                                         

                                                                                  وأحالمي عصافير..                                                                 
عن بيدر                                                                                                                       - بعد   -تفتش  

                                                                                                          عرفت نساء أوروبا..                 
                           عرفت عواطف اإلسمنت والخشب                                                                                                     

..                                                                                                                      عرفت حضارة التعب 
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             وطفت الهند ، طفت السند ، طفت العالم األصفر                                                                                    
  ولم أعثر.. علي امرأة تمشط شعري األشقر 

  (أ)  ميز الصواب مما يلي  

) المحسن البديعي في السطر الحادي عشر :                                                                                        1(
  (أ) طباق               (ب) ازدواج                 (ج)تصريع                  (د) حسن تقسيم  

" في السطر السادس :                                                                   وأحالمي عصافير) نوع الخيال في قوله :" 2(
  (ج) استعارة تصريحية        (د) تشبيه مجمل       (أ) تشبيه بليغ         (ب) استعارة مكنية  

  " في السطر الرابع.  صباح" في السطر الثاني ، و" الولد(ب) ما عالقة المجازالمرسل،وما سر جماله في " 

  (ج)  ما العاطفة المسيطرة علي الشاعر ؟ 

                                                                قال أحمد شوقي :                                                           -8
                                       أال حبذا صحبة المكتب... وأحبب بأيامه أحبب !                                                                                   

يمرحون... عنان الحياة عليهم صبي                                                                                              ويا حبذا صبية  
        كأنهم بسمات الحياة...وأنفاس ريحانها الطيب                                                                                     

  خليون من تبعات الحياة...علي األم يلقونها واألب 

  (أ)  ميز الصواب مما يلي : 

                     ) المحسن البديعي في البيت األول :                                                                                             1(
  ) جناس                 (ج) تصريع                   (د) حسن تقسيم  (أ) طباق                (ب

" في البيت الثاني :                                                                                عنان الحياة ) نوع الخيال في قوله :" 2(
  عارة تصريحية        (د) تشبيه مجمل  (أ) تشبيه بليغ        (ب) استعارة مكنية        (ج) است

  " في البيت الرابع.  خليون من تبعات الحياة (ب) حدد نوع الكناية، وبين سر جمالها في قوله : " 

  " في البيت األول. المكتب(ج) حدد عالقة المجاز المرسل ، وبين سر جمالها في قوله : " 

  يقول إيليا أبو ماضي :                                                                                                         -9
   إني ألزهي بالفتي وأحبه... يهوي الحياة مشقة وصعابا                                                                             

            ويفوح عطراً كلما شد األسي... بيديه يعرك قلبه الوثابا                                                                          
  وإذا تقوض صرح آمال بني... أمالً جديداً من رجاء خابا

  (أ)  ميز الصواب مما يلي : 

              ) نوع التشبيه في البيت الثالث :                                                                                              1(
  (أ) ضمني                       (ب) تمثيل                   (ج) بليغ                           (د) مجمل 

" في البيت الثاني :                                                                                   شد األسي ل في قوله :" ) نوع الخيا2(
  (أ) تشبيه بليغ                 (ب) استعارة مكنية           (ج) استعارة تصريحية          (د) تشبيه مجمل  
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  " في البيت الثاني.  قلبه الوثاباجمالها في قوله : "  (ب)  حدد نوع الكناية ، وبين سر 

 (ج) ما األسلوب الذي استخدمه الشاعر في األبيات ؟ 

        يقول حافظ إبراهيم :                                                                                                            -10
                               أي شباب النيل ال تقعد بكم...عن خطير المجد أخطار السفر                                                                   

إن من يعشق أسباب العال...يطرح اإلحجام عنه والحذر                                                                             
  فاطلبوا العلم ولو جشمكم.. فوق ما تحمل أطواق البشر 

  (أ) ميز الصواب مما يلي : 

" في البيت األول :                                                                       النيل  قوله " ) عالقة المجاز المرسل في 1(
  (أ) الكلية         (ب) الزمانية        (ج) الجزئية          (د) الحالية 

" في البيت الثاني :                                                                       يطرح اإلحجام ) نوع الخيال في قوله : " 2(
  (أ) تشبيه بليغ           (ب) استعارة مكنية        (ج) استعارة تصريحية           (د) تشبيه مجمل  

  البيت األول . "في شباب النيل (ب)  حدد نوع الكناية، ووضح سر جمالها في قوله : " 

  "في البيت الثالث. اطلبوا العلم (ج)  حدد نوع األسلوب، وغرضه في قوله : " 

    قال الشاعر إيليا أبي ماضي :                                                                                                    -11
ئن جرعت العلقما                                                                            قال الليالي جرعتني علقماً...قلت ابتسم ول

     فلعل غيرك إن رآك مرنما ... طرح الكآبة جانبًا وترنما                                                                           
تخسر بالبشاشة مغنما ؟                                                                         أتراك تغنم بالتبرم درهًما ... أم أنت  

  فاضحك فإن الشهب تضحك والدجي... متالطم ولذا نحب األنجما ! 

  (أ) ميز الصواب مما يلي : 

" في البيت الرابع :                                                                          الشهب تضحك) نوع الخيال في قوله : " 1(
  (أ) تشبيه بليغ       (ب) استعارة مكنية        (ج) استعارة تصريحية       (د) تشبيه مجمل  

                                                      " في البيت األول :                الليالي) عالقة المجاز المرسل في قوله : " 2(
  (أ) زمانية                  (ب) مكانية                 (ج) سبيبة              (د) مسببية 

  " في البيت األول . الليالي جرعتني علقماً (ب)  حدد نوع الكناية، وبين سر جمالها في قوله :" 

 " في البيت الرابع. الدجي المتالطم بين سر جماله في قوله : " (ج)  استنتج نوع الخيال، و

    قال الشاعر عن وطنه :                                                                                                           -12
                                                                  وطني مقر هناءتي... في ظله القلب اطمأن                             

         وأراه عند كآبتي...أما حنوناً بل أحن                                                                                           
  فنسيمه يشفي العليل... وحسنه يقصي الحزن 

  يلي : (أ) ميز الصواب مما  
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         ) المحسن البديعي في البيت الثالث :                                                                                            1(
  (أ) مقابلة             (ب) جناس               (ج) تصريع                  (د) حسن تقسيم  

"  في البيت األول :                                                                         قر هناءتي م) نوع الخيال في قوله : " 2(
  (أ) تشبيه بليغ      (ب) استعارة مكنية       (ج) استعارة تصريحية      (د) تشبيه مجمل  

  " في البيت األول.  القلب(ب)  حدد عالقة المجاز المرسل، وبين سر جماله في قوله : " 

  (ج)  لم آثر الشاعر األسلوب الخبري ؟ 

               قال الشاعر :                                                                                                                  -13
              لي فتاة مألت صدري جوي... ذاب فيها القلب شوقاً واحترق                                                             

كل يوم لي منها موعد... في صباح في مساء في غسق                                                                                
  ال تظنوني أثيماً في الهوي... ففتاتي، من مداد وورق 

  (أ) ميز الصواب مما يلي : 

              ) المحسن البديعي في البيت الثاني :                                                                                            1(
  (أ) سجع                (ب) جناس             (ج) تصريع               (د) طباق 

بيت األول :                                                                              " في الصدري) عالقة المجاز المرسل في " 2(
  (أ) حالية              (ب) محلية            (ج) اعتبار ما كان          (د) اعتبار ما سيكون  

  بيت الثالث.  " في الففتاتي، من مداد وورق(ب)  حدد نوع  الكناية، ووضح سر جمالها في قوله : " 

 " في البيت األول. ذاب.. القلب شوقاً (ج)  استنتج نوع الخيال، وبين سر جماله في قوله: " 

قال الشاعر في مصر ونيلها :                                                                                                    -14
بأرض النيل أقضي كل عمري... فرشف رحيقه الفياض يغري                                                                            

                                                      لثم بقعة ندي ثراها... إله الكون فاألرزاق تسري                                                                                وأ
                                                           فبين ربوعها قد طبت نفساً... وأنعم بين أفنان وزهر                              

  أيا أرض الكنانة عشت ذخراً... وحياك اإلله فأنت فخري 

  (أ)  ميز الصواب مما يلي : 

" في البيت األول :                                                                                   رحيقه ) نوع الخيال في قوله : " 1(
  (أ) تشبيه بليغ               (ب) استعارة مكنية           (ج) استعارة تصريحية         (د) تشبيه مجمل  

                                                                           "في البيت الثاني :األرزاق ) عالقة المجاز المرسل في " 2(
  (أ) سببية                     (ب) مسببية                  (ج) كلية                      (د) جزئية 

  " في البيت الرابع.  أرض الكنانة (ب)  حدد نوع الكناية، ووضح سر جمالها في قوله : " 

  " في البيت الرابع ؟ وحياك اإللهمــا نوع األسلوب ؟ وما غرضه في قوله : "    (ج) 
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قال الشاعر محمد التهامي :                                                                                                      -15
راحتيك حبيب                                                                              يا مصر كم حنت إليك قلوب... وكم ارتوى من 

يا مصر يا أم الجميع ضممتهم... فتالمست في راحتيك جنوب                                                                         
  لهالل صليب كم دق ناقوس، وصاح مؤذن... وارتاح في حضن ا

  (أ) ميز الصواب مما يلي : 

" في البيت األول :                                                                                      راحتيك) نوع الخيال في قوله : " 1(
  بيه مجمل  (أ) تشبيه بليغ           (ب) استعارة مكنية          (ج) استعارة تصريحية        (د) تش 

" في البيت األول :                                                                           قلوب) عالقة المجاز المرسل في قوله : " 2(
  (أ) محلية                   (ب)حالية                   (ج)جزئية               (د) كلية 

  " في البيت الثالث . وارتاح في  حضن الهالل الصليبالكناية، ووضح سر جمالها في قوله : " (ب)  حدد نوع 

  (ج)  ما العاطفة المسيطرة على الشاعر ؟ 

قال الشاعر محمود حسن إسماعيل :                                                                                           -16
اي أهواه وأعشقه                                                                                                       أهواك أنت هو

               ونشيدي الغالي مدي الدنيا أردده                                                                                                
                   من للهالل ؟ يُهل مسجده                                                                                                        

                                 من للصليب ؟ يُطل معبده                                                                                       
              من للجمال ؟ رباك مورده                                                                                                       

                                                             السحر فيك السحر ينشده                                                                  
  والحب فيك بكل خافقه تجدده  

  (أ)  ميز الصواب مما يلي : 

" في السطر السادس :                                                                          السحر فيك) نوع الخيال في قوله : " 1(
  (أ) تشبيه بليغ           (ب) استعارة مكنية          (ج) استعارة تصريحية         (د) تشبيه مجمل  

                                                          " في السطرين الثالث والرابع :يُطل   -يُهل  ) نوع المحسن البديعي في قوله : " 2(
  (أ) مقابلة                 (ب) جناس                 (ج) تصريع                        (د) حسن تقسيم  

  ". في السطر الثاني . مدي الدنيا أردده وضح سر جمالها في قوله : " (ب)  حدد نوع الكناية، و 

 " في السطر الثالث . مسجده(ج)  حدد عالقة المجاز المرسل، وبين سر جماله في قوله : " 

  قال الشاعر أبو القاسم الشابي :  -17

                                                         إذا ما طمحت إلي غايٍة... ركبت المني ونسيت الحذر                              
            ولم أتجنب وعور الشعاب...وال كبة اللهب المستعر                                                                                 

  ومن يتهيب صعود الجبال... يعش أبد الدهر بين الحفر 

  مما يلي :   (أ)  ميز الصواب
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" في البيت األول :                                                                                                    ركبت المني) نوع الصورة في قوله : "  1(
  (أ) تشبيه مجمل            (ب) تشبيه بليغ           (ج) استعارة تصريحية          (د) استعارة مكنية  

                              ) نوع المحسن البديعي في البيت الثالث :                                                                                       2(
  أ) طباق                    (ب) ازدواج               (ج) حسن تقسيم                   (د) جناس  (

  " في البيت الثالث.  ومن يتهيب صعود الجبال (ب)  ميز نوع الكناية، وبين سر جمالها في قوله : " 

  (ج)  وضح كيف عبر الشاعر عن تحديه وإصراره. 

  فعي : قال الشاعر مصطفي صادق الرا -18

بالدي هواها في لساني وفي دمي... يمجدها قلبي ويدعو لها فمي                                                                     
  وال خير فيمن ال يحب بالده... وال في حليف الحب إن لم يتيم  

  (أ)  ميز الصواب مما يلي : 

" في البيت الثاني :                                                                   حليف الحب ي قوله : " ) نوع الصورة البيانية ف 1(
  (أ) تشبيه ضمني          (ب) استعارة مكنية          (ج) استعارة تصريحية           (ج) تشبيه مجمل  

                   ) نوع المحسن البديعي في البيت األول :                                                                                        2(
  (أ) طباق                   (ب) تصريع                    (ج) سجع                   (د) ازدواج  

  " في البيت األول . لساني مجاز المرسل، وسر جماله في قوله : " (ب)  حدد عالقة ال

  (ج)  ما مظاهر حب الشاعر لوطنه كما فهمت من البيتين ؟ 

  قال أمير الشعراء أحمد شوقي :  -19

                                                       عيد المسيح وعيد أحمد أقبال ...يتباريان وضاءةً وجماال                                                           
                          ميالد إحسان وهجرة سؤدٍد... قد غيرا وجه البسيطة حاالً                                                                         

  لي قم للهالل قيام محتفل به ... أثني فبالغ في الثناء وغا

  (أ)  ميز الصواب مما يلي : 

" في البيت الثاني :                                                                        ميالد إحسان) نوع الصورة البيانية في قوله : " 1(
  (د) تشبيه مجمل      (ج) تشبيه بليغ               (ب) استعارة مكنية      (أ)  استعارة تصريحية      

" في البيت الثاني :                                                                                         إحسان) عالقة المجاز المرسل في قوله :" 2(
  اعتبار ما سيكون  (ج) مسببية           (د) (أ) سببية                       (ب) اعتبار ما كان             

         (ب)  ميز نوع الكناية، وبين سر جمالها فيما يلي :                                                                              
                                                              "  في البيت الثالث .                                                الهالل ) " 1(
  "  في البيت الثاني  .  غيرا وجه البسيطة) " 2(

  " في البيت الثالث. قم للهالل(ج)  ما نوع األسلوب ؟ وما غرضه في قوله : " 
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  قال الشاعر الفلسطيني "عبد الرحيم محمود":  -20

في مهاوي الردي                                                                            سأحمل روحي علي راحتي... وألقي بها 
                 فإما حياة تُسر الصـــديق... وإما ممات يغيظ العدي                                                                             

  ورود المنايا ونيل المني ونفس الشريف لها غايتان... 

  (أ) ميز الصواب مما يلي : 

                                                        " في البيت األول : مهاوي الردي  ) نوع الصورة البيانية في قوله : " 1(
  (أ) تشبيه مجمل          (ب) مجاز مرسل        (ج) استعارة تصريحية         (د) تشبيه بليغ  

                     " في البيت الثاني :                                                 ممات - حياة ) نوع المحسن البديعي في قوله :" 2(
  (أ) طباق                    (ب) جناس             (ج) تصريع                      (د) حسن تقسيم  

  (ب)  استخرج من البيت األول كناية، وحدد نوعها.  

  (ج)  ما الفكرة التي تدور حولها األبيات ؟ 

:          وكل امرٍئ يولي الجميل محبب... وكل مكان ينبت العز طيب                                                               قال المتنبي  -21
    .                               وأظلم أهل الظلم من بات حاسًدا... لمن بات في نعمائه يتقلب

  (أ)  ميز الصواب مما يلي : 

" في البيت األول :                                                                          ينبت العز) نوع الصورة البيانية في قوله : " 1(
  (أ) تشبيه        (ب) استعارة مكنية      (ج) استعارة تصريحية        (د) مجاز مرسل  

" في البيت األول :                                                                                         يولي الجميللمجاز المرسل في قوله :" ) عالقة ا2(
  (أ) المحلية         (ب) السببية          (ج) الحالية            (د) الجزئية 

  " في البيت الثاني . في نعامه يتقلب (ب)  حدد نوع الكناية، وبين سر  جمالها في قوله :"  

  (ج)  ظهرت في األبيات خبرة الشاعر بالحياة . وضح . 

  قال الشاعر إبراهيم ناجي :  -22

                                                       يا فؤداي رحم هللا الهوي...  كان صرحاً من خيال فهوي                                            
اسقني  واشرب علي أطالله... وارو عني طالما الدمع روي                                                                           

  ..  وحديثاً من أحاديث الجويكيف ذاك الحب أمسي خبراً. 

  (أ)  ميز الصواب مما يلي : 

             ) نوع المحسن البديعي في البيت األول :                                                                                        1(
  (أ) سجع    (ب) جناس   (ج) مقابلة    (د) ازدواج  

                                                                       " في البيت الثاني :        الدمع روي) نوع الصورة البيانية في قوله :" 2(
  (أ) تشبيه    (ب) مجاز مرسل    (ج) استعارة مكنية    (د) استعارة تصريحية 
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                                             " في البيت الثالث. الحب أمسي خبراً (ب)  ميز نوع الكناية، ووضح سر جمالها في قوله :" 
  " في البيت األول  ؟ يا فؤادي(ج)  ما نوع األسلوب في قوله :" 

  قال الشاعر سعيد بن حميد :   -23

                               وعد البدر بالزيارة ليالً... فإذا ما وفي قضيت نذوري                                                                            
                    قلت يا سيدي ولم تؤثر الليل... علي بهجة النهار المنير                                                                          

  قال لي : ال أحب تغيير رسمي... هكذا الرسم في طلوع البدور 

  (أ)  ميز الصواب مما يلي : 

            ) نوع المحسن البديعي في البيت الثاني :                                                                                       1(
  (أ) طباق                 (ب) مقابلة                 (ج) تصريع                     (د) جناس  

  " في البيت الثاني : النهارالمرسل في قوله :" ) عالقة المجاز 2(

  (أ) زمانية               (ب) حالية                 (ج) محلية                      (د) جزئية  

  " في البيت األول.  البدر (ب)  حدد نوع االستعارة، وسر جمالها في المعني في قوله : " 

  نشاء. (ج)  علل : تنويع الشاعر بين الخبر واإل

  قال المتنبي :  يعاتب األمير سيف الدولة لما فضل بعض الناس عليه :  -24

أنا الذي نظر األعمى إلى أدبي... وسمعت كلماتي من به صمم                                                                        
  أعيذها نظرات منك صائبة... أن تحسب الشحم فيمن شامه ورم  

  (أ)  ميز الصواب مما يلي : 

                                                     " في البيت الثاني : نظرات منك صائبة) نوع الصورة البيانية في قوله :" 1(
  (أ) تشبيه بليغ           (ب) مجاز مرسل             (ج) استعارة مكنية           (د) استعارة تصريحية  

) نوع المحسن البديعي للشطر الثاني في البيت األول :                                                                            2(
  (أ) طباق                 (ب) جناس                     (ج) تصريع                   (د) حسن تقسيم  

  " في البيت األول.  كلماتي ، وسر جماله في قول الشاعر : " (ب)  حدد عالقة المجاز المرسل

  " في البيت األول. نظر األعمى إلى أدبي (ج)  حدد نوع الكناية، وسر جمالها في : "  

  قال الشاعر إيليا أبو ماضي :   -25

                                      نسي الطين ساعة أنه طين... حقير فصال تيها وعربد                                             
وكسا الخز جسمه فتباهي... وحوي المال كيسة فتمرد                                                                                

  يا أخي ال تمل بوجهك عني... ما أنا فحمة وال أنت فرقد 

  (أ)  ميز الصواب مما يلي : 



ية مع أ/ سالم               وي                                 ف األول الثان الص                  اللغة العر

323 

          ) نوع المحسن البديعي في البيت الثالث :                                                                                       1(
  (أ) جناس تام                (ب) طباق              (ج)  تصريع                   (د) ازدواج  

ت فرقد" في البيت الثالث :                                                                    ) نوع التشبيه في قوله : "أن2(
  (أ) بليغ                       (ب) مجمل              (ج) مفصل                     (د)  تمثيل  

  ل.  " في البيت األو نسي الطين(ب)  وضح المجاز المرسل، وحدد عالقته في قوله :" 

  " في البيت األول. صال تيهاً وعربد(ج)  ميز نوع الكناية، وسر جمالها في :" 

  

  

  

  تدريبات النصوص المتحررة  
  نصوص متحررة   (  لعماد الدين األصفهاني )  من شعراء العصر العباسي:       -1 

                                                           يـــــا ساكني مصر ال وهللا مـــــا لكم... شوقي الذي لذعـت قلبي لواعجه         
أصبحت أطلب طرق الصبر أسلكهــا... هيهات قـــد خفيت عني مناهجــه                                                                

                                                                            إني لمن كرب يوم البين فـــي شغــل... لعل ربــي بيوم الوصــل فارجــــه     
  في القلب نار همـــوم زاد مضرمهــا... والعيــن بحر دمــوع فاض مائجه 

  :  ميز اإلجابة الصحيحة فيما يلي   : 1س

                                                                  ) معني كلمة "البين" في البيت الثالث :                                     1( 
  (أ)  الوضوح                    (ب) الحب                  (ج) اللقاء                          (د) الفراق 

  فارجه ": - ) نوع البديع في البيت الثالث بين كلمتي " كرب2(

  صريع          (ج) طباق                (د) مقابلة (أ) حسن تقسيم            (ب) ت

) نوع البيان في قول الشاعر :"طرق الصبر" في البيت الثاني :                                                                    3(
  ه مفصل  (أ) استعارة مكنية     (ب) استعارة تصريحية        (ج) تشبيه بليغ        (د) تشبي

) الغرض من النداء في قوله :" يا ساكني مصر" في البيت األول :                                                               4(
  (أ) التنبيه              (ب) إظهار الحب              (ج) الحسرة                   (د) المدح 

  ودلل عليها.    ،استنتج من األبيات خصيصة    ،:. للشاعر خصائص أسلوبية واضحة  2س

  :. وازن بين المقطوعتين التاليتين من حيث : ( األسلوب، الفكرة ، الخيال ، الموسيقا ) : 3س
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                  *يقول العماد األصفهاني :                                                                                                     
        يا ساكنـــي مصر ال وهللا مـــا لكـــم ... شوقي الذي لذعت قلبـي لواعجه                                                        

  أصبحت أطلب طرق الصبر أسلكها ... هيهات قد خفيت عني مناهجــــه  

                                                                                         *ويقول الشاعر البهاء زهير:                      
                  أسكان مصر إن قضي هللا بالنــوي     ...  فثم عهود بيننــا ومواثـــق                                                           

  ريحــة ؟   ...  وحتام قلبي بالتفرق خافق؟ إلي كم جفونــي بالدمــوع ق 

  نصوص متحررة     ( ألبي تمام  ) :              -2 

                            السيف أصــدق أنبـــاء مـــن الكتـــب ...  في حده الحد بيـــــن الجد واللعـــــب                                               
سود الصحائف في ... متونهن جالء الشــــك والـــــريـــــب                                                                بيض الصفائح ال 

والعلم في شهـــــب األرمــــاح المعة ... بين الخميسين ال في السبعة الشهـب                                                    
  ن الراوية بل أيـــــن النجــــوم وما ... صاغوه من زخرف فيها ومن الكذب؟ أي

  : ميز اإلجابة الصحيحة فيما يلي   : 1س

          ) مرادف كلمة "إنباًء" في البيت األول :                                                                                       1( 
  ا                (ب) تصديقًا                       (ج) إخباًرا                  (د) إفصاًحا(أ)  إظهارً 

)نوع الصورة الخيالية في "السيف أصدق إنباٍء" في البيت األول :                                                             2(
  (ج) تشبيه                 (د) استعارة مكنية             (أ) مجاز مرسل          (ب) استعارة تصريحية 

الصحائف" في البيت الثاني :                                                             -) نوع المحسن البديعي في "الصفائح 3(
  (د) التفات          (أ) جناس                (ب) طباق                          (ج) سجع              

  :. فرق أبو تمام بين السيف والكتب في نقل األخبار.  وضح ذلك.  2س

  :. علل: مزج الشاعر في أبياته بين الخبر واإلنشاء. 3س

  

  يقول  ( ابن الرومي )  في هجاء بخيل يدعي عيسي :         ،نصوص متحررة    -3

                         يُقتر عيسي علــي نفســه  ... وليس بباٍق وال خــالـــد                                                                        
                                      فلو يستطيـــــع لتقتيـــــره ... تنفس من منخــٍر واحد                                                       

              عذرنــــاه أيـــام إعدامــــه ... فما عذر ذي بخل واجد                                                                        
  رضيـــت لتفريــــق أمواله ... يدي وارٍث ليس بالحامد  

  الصحيحة فيما يلي    : : ميز اإلجابة 1س

) مرادف كلمة "تفريق" في البيت الرابع  :                                                                                    1( 
  (أ)  تمييز                     (ب) توزيع               (ج) تسريح                 (د) تعديل  

خالد" في البيت األول :                                                                                      - ن "باق ) نوع البديع بي2(
  (أ)  طباق إيجاب            (ب) تصريع            (ج) جناس                   (د) طباق سلب  
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                                                                                       ) عالقة "تنفس" في البيت الثاني بما قبله :          3(
  (أ)  توضيح                  (ب) تعليل              (ج) نتيجة                     (د) تفصيل  

                                                       ) العاطفة المسيطرة على الشاعر في األبيات :                                  4(
  (أ) الغضب                 (ب) الترجي             (ج) االستعطاف                (د) الحنين  

  :. من خالل فهمك لألبيات. أذكر األمنية التي يتمناها الشاعر.  2س

  : :.وضح االتفاق بين أبيات ابن الرومي وقول شوقي... 3س

  ولم أر مثل جمع المال داٍء... وال مثل البخيل به مصابا 

  نصوص متحررة   ( للبحتري )  :      -4

وأري الخالفة، وهي أعظم رتبٍة ... حقا لكم، ووراثــــةً ما تنزع                                                                
 يعطي من يشاء ويمنع                                                                                   أعطاكموها هللا عـــن علـــٍم بكم ... وهللا

من ذا يساجلكم، وحــوض محمـــٍد ... بسقايــة العباس فيكم يشفـــع                                                              
  الملوك، وسخطه ... حتف العدي، ورداهم المتوقــع   ملك رضاه رضا

              : ميز اإلجابة الصحيحة فيما يلي :                                                                                              1س
                                                              ) مرادف كلمة "يساجلكم" في البيت الثالث :                          1(

  (أ) يهزمكم                         (ب) يأمركم                   (ج) يعاديكم                 (د) ينافسكم  

                                  ) نوع الخيال في قول الشاعر "أري الخالفة" في البيت األول :                               2(
  (أ) استعارة تصريحية           (ب) استعارة مكنية            (ج) تشبيه بليغ            (د) مجاز مرسل  

    سخطه  " في البيت الرابع :                                                                          -) نوع البديع بين "رضاه 3(
  (أ) جناس                 (ب) طباق سلب                   (ج) طباق إيجاب                  (د) التفات 

         )الفكرة الرئيسية التي تدور حولها األبيات:                                                                                     4(
                                                    مراتب                              (ب) رضا الملوك أعظم غاية (أ) الخالفة أعظم ال

  (ج) مدح الشاعر للخليفة                                 (د) عطاء هللا ال حدود له  

  عر.  :. من خالل فهمك لألبيات.  استنتج سمتين من السمات األسلوبية للشا2س

  :.أي األبيات السابقة يتوافق مع معني البيت التالي...؟  3س

  قال النابغة الذبياني:    فإنك شمس والملوك كواكب ...  إذا طلعت لم يبد منهم كوكب . 

  قال الشاعر ( جبران خليل جبران )  :     ، نصوص متحررة     -5

  بالدي ال يزال هواك مني... كما كان الهوي قبل الفطام -
 نك حيث رمي األعادي... رغاما طاهراً دون الرغام أقبل م -
 لحي هللا المطامع حيث حلت... فتلك أشد آفات السالم  -
 أيقتل آمن ويقال:رفه...عليك فما حمامك بالحمام؟  -
  ستسعد بالذي يشقيك حاالً... وتنعم بعد خسٍف بالمقام   -
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  :. ميز اإلجابة الصحيحة فيما يلي : 1س

           ) مضاد كلمة "طاهًرا" في البيت الثاني :                                                                                       1(
  (أ) دنساً                   (ب) منطفئًا                  (ج) قاسًيا                     (د) ظالًما

" في البيت الثالث :                                                                                                    ) مرادف كلمة "آفات2(
  (أ) شدائد                  (ب) مفاسد                   (ج) مداخل                (د) مطالب 

في البيت الثالث :                                                                  ) نوع الصورة البيانية في قوله :"المطامع.. حلت" 3(
  (أ) استعارة مكنية         (ب) تشبيه بليغ             (ج) مجاز مرسل         (د) استعارة تصريحية  

                                                       ) نوع األسلوب في قوله :"بالدي" في البيت األول :                              4(
  (أ) خبري                (ب) إنشائي               (ج) خبري لفظاً إنشائي معني         (د) توكيد 

  :. بما توحي اإلضافة في قوله :"بالدي" في البيت األول ؟ 2س

  ، ودلل عليهما. :.استنتج من األبيات اثنتين من السمات الفنية للشاعر3س

  

  قال الشاعر غازي القصيبي، مفتخراً بعلو همته واحترامه لموهبته     -6

 سبحان من جعل القلوب خزائناً... لمشاعٍر لما تزل تتقلب    -
 سأصب في سمع الرياح قصائدي ...ال أرتجي غنماً وال أتكسب   -
 وأصوغ في شفة السراب مالمحي... إن السراب مع الكرامة يشرب  -
 قلم يباع ويشتري...ويراعة بدم المحاجر تكتب  ال يستوي   -
  أنا شاعر الدنيا تبطن ظهرها... شعري يشرق عبرها ويغرب  -

        :. ميز اإلجابة الصحيحة فيما يلي :                                                                                            1س
بيت الثاني :                                                                                                      ) مرادف كلمة"أرتجي" في ال1(

  (أ) أطلب                        (ب) أستبعد                   (ج) أجمع                     (د) أشعر 

                                                                                          ) مضاد كلمة "تتقلب" في البيت األول :       2(
  (أ) تتأخر                        (ب) تسكن                    (ج) تنطفئ                    (د) تتجمد 

ول :                                                             ) نوع الصورة البيانية في قوله : "... القلوب خزائناً" في البيت األ3(
  (أ) استعارة مكنية            (ب) تشبيه بليغ              (ج) مجاز مرسل          (د) استعارة تصريحية  

                                     ) عالقة قوله :" إن السراب مع الكرامة يُشرب" في البيت الثالث بما قبلها:                  4(
  (أ) تعليل                       (ب) نتيجة                   (ج) توضيح                (د) تفصيل 

           ) استخدام الضمير "أنا" في البيت الخامس يوحي بـــــ :                                                                        5(
  (أ) الفخر                     (ب) العتاب                    (ج) العموم                  (د) التشويق 

  :. اشرح األبيات السابقة بأسلوب أدبي . 2س

  :. قال المتنبي : أنا الذي نظر األعمي إلي أدبي  ...   وأسمعت كلماتي من به صمم 3س
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  هذا البيت؟ أي األبيات السابقة يتفق مع 

  قال الشاعر  ( محمود غنيم )  :  -7

 طحنت فريقيها الحروب بضرسها... ال غالباً رحمت وال مغلوبا  -
 لما شدا بالنصر باديهم بدا... لحن السرور على الشفاه غريبا  -
 ملئوا الكئوس فكلما هموا بها... ذكروا بحمرتها الدم المسكوبا  -
 طعيناً في الصميم أصيبافتشت بين المحتفين فلم أجد... إال  -
  كم في غمار المحتفين خطيبة... باتت تناجي في التراب خطيبا  -

  :. ميز اإلجابة الصحيحة فيما يلي : 1س

                (أ)  مرادف كلمة "المسكوب" في البيت الثالث :                                                                                   
  (أ) المتجمد                 (ب) السائل                  (ج) السائر                   (د) الحزين 

      ) مضاد كلمة "شدا" في البيت الثاني :                                                                                           2(
  (ب) رجا                     (ج) سري                     (د) بكي                  (أ) رفض  

) نوع الصورة البيانية في قوله :"لحن السرور" في البيت الثاني :                                                                 3(
  (ج) مجاز مرسل            (د) استعارة تصريحية          (أ) استعارة مكنية         (ب) تشبيه بليغ       

)نوع األسلوب في قوله :"كم غمار المحتفين" في البيت الخامس :                                                                   4(
(د) خبري معني إنشائي    (أ) خبري                 (ب) إنشائي          (ج) خبري لفظاً إنشائي معني      

 ً   لفظا

) عالقة قوله:" ال غالباً رحمت وال مغلوبا" في البيت األول بما قبلها:                                                           5(
  ل  (أ) مقابلة                  (ب) نتيجة            (ج) توضيح                             (د) تفصي

  :. بم توحي اإلضافة في قوله :"فريقيها" في البيت األول ؟ 2س

  :. استنتج من األبيات السابقة اثنتين من القيم المتضمنة ، ودلل عليهما. 3س

  

  يقول أحمد شوقي في قصيدة "كبار الحوادث في وادي النيل"  -8

همت الفلك واحتواها الماء   ... وحداها بمن تقل الرجاء                                                                          -1
                        ضرب البحر ذو العباب حواليــ ... ها سماء قد أكبرتها السماء                                                          -
ورأي المارقون من شرك األر... ض شباكاً تمدها الدأماء                                                                            -
  وجباالً موائجاً في جباٍل... تتدجي كأنها الظلماء   -

  ابة الصحيحة فيما يلي : :. حدد اإلج1س

الرجاء" في البيت األول بينهما محسن بديعي نوعه :                                                                              - ) "الماء 1(
  (أ) جناس    (ب) سجع    (ج) تصريع    (د) التفات 
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نية نوعها  :                                                                       ) "تتدجي كأنها الظلماء" في البيت الرابع صورة بيا2(
  (أ) استعارة مكنية           (ب) استعارة تصريحية             (ج) مجاز مرسل       (د) تشبيه 

                                                      ) تزعم شوقي مدرسة شعرية ُعرفت بــــ  :                                            3(
  (أ) الرومانسية               (ب) الكالسيكية الجديدة              (ج) أبولو              (د) الديوان  

  :. تمثل األبيات مظهًرا من مظاهر التطور في الشعر عند شوقي ، وضحه.  2س

  ين من السمات الفنية لشوقي. :.استنتج من األبيات السابقة اثنت3س

  نصوص متحررة  ( للشاعر أحمد حسن بعاج : مخاطباً بالده ومظهًرا حبه لها )        -9

  أحبك..   -1
  فارسمي كتفيك لي موجاً  -2
  .. وأغدو نورس األفقإليه أطير..  -3
  أحبك..   -4 
  فافتحي عينيك نافذتين   -5
  ألقيني ببحرهما.. كغصن النار أطفئني..  -6
  

  أذوبني بمائهما وأشرب نكهة الغرق.  -7
  أحبك..   -8
  أشتهي قدميك توصلني  -9

    إلي فردوسك الضوئي مؤتلقاً  -10
  النفق  ظلمةلعلي فيك أحياني وأعبر  -11

  

  : حدد اإلجابة الصحيحة فيما يلي : 1س

            ) مضاد كلمة "ظلمة"   :                                                                                                        1(
  (أ) نور                         (ب) ظالل                  (ج) حرور                (د) بريق 

السطر الثالث:                                                                                                ) المراد بكلمة "أغدو"  في 2(
  (أ) أعيد                      (ب) أطير                    (ج) أصيد                  (د) أصير  

                                                                            ) نوع الصورة البيانية في "أغدو نورس األفق"  :       3(
  (أ) تشبيه بليغ           (ب) مجاز مرسل           (ج) استعارة مكنية            (د) استعارة تصريحية  

                                                 ) المحسن البديعي في السطرين األخيرين   :                                         4(
  (أ) جناس ناقص         (ب) تصريع              (ج) جناس تام               (د) طباق  

  :.ما العاطفة المسيطرة علي الشاعر ؟  وما الدليل عليها ؟ 2س

  

  للشاعر ( بدر شاكر السياب ) قصيدة "غريب يحن إلي وطنه " .  ، نصوص متحررة   -10

                                                                                                            اشتهاء شوق يخض (يحرك) دمي إليه كأن كل دمي  -1
                                                                                        جوع إليه كجوع كل دم الغريق إلى الهواء          -2
شوق الجنين إذا اشرأب (نظر) من الظالم إلى الوالدة                                                                               -3
ون !                                                                                                         ألعجب كيف يمكن أن يخون الخائن إني -4
                                                                                                                            أيخون إنسان بالده ؟    -5
  خان معنى أن يكون كيف يمكن أن يكون ؟  " .     إن -6
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: ميز االجابة الصحيحة في ما يلي  :                                                                                           1س 
                                                                              مضاد كلمة   " اشتهاء"  :                                          -1

  أ) بغض                    ب) ضعف                  ج) حزن                 د) يأس  

                                        نوع الصورة البيانية فى " جوع إليه " :                                                           -2
  أ) تشبيه بليغ            ب) مجاز مرسل            ج) استعارة مكنية        د) استعارة تصريحية.             

                         الغرض من اإلنشاء في السطر األخير :                                                                           -3 
              أ) النصح                 ب) التقرير                 ج) الحسرة                    د) التعجب.                                   

                                                                             االتجاه الفكري للشاعر من خالل السطور :                  -4
  أ ) وطني                 ب) ديني                    ج) اجتماعي                   د) سياسي.                                

" إن" في  (السطر السادس)  :                                                                                                    ،" إني " في (السطر الرابع)   -5
أ) األولى للتأكيد والثانية للشك    ب) األولى للشك والثانية للتأكيد       ج) كالهما للشك         د) كالهما  

  لتأكيد.                     ل

  مدلًال عليهما .   ، :  استنتج من األسطر الشعرية السابقه اثنتين من الخصائص الفنية للشاعر 2س

  قال الشاعر علي لسان أناني مات ضميره .   ،نصوص متحررة  -11

                                                سحقًا ( هالًكا ) لهذا الكون أجمع وليحل به الدمار                                  -1
فلينزلوا بي ما استطاعوا من سباب واحتقار                                                                                       -2
                                                              إن كانت األحالم تشبع من يجوع                                         فليحلموا -3
إني سأحيا ال رجاء وال اشتياق وال نزوع (اشتياق)                                                                                 -4
                                                                                                في البدء كان يطيف بي شبح  ُيقال له الضمير                 -5
                         أنا منه مثل اللص يسمع وقع أقدام  الخفير                                                                                        -6
فس ثم مات                                                                                                                    شبح تن -7
                              واللص عاد هو الخفير .                                                                                              -8

                      : ميز االجابة الصحيحة في ما يلي  :                                                                                           1س
                                                                   معنى كلمة  " يحل "  :                                                         -1

  أ) يحدث                        ب) ينزل                      ج) يسقط                     د) يرتبط.                 

                                                          نوع الصورة البيانية  " فى شبح يقال له الضمير " :                           -2
  أ) تشبيه بليغ                ب) مجاز مرسل              ج) استعارة مكنية          د) استعارة تصريحية. 

                                        نوع األسلوب في قوله :   " فليحلموا "   :                                                         -3
  أ) خبري                      ب) إنشائي                     ج) توكيد                   د) قصر.                       

  :  اقترح عنوانًا مناسبًا لألسطر السابقة  2س

  رث بمجتمعه " .  : دلل من خالل األسطر السابقة على أن :  " األناني غير مكت 3س

  للشاعر  " بدر شاكر السياب " .  ، نصوص متحررة   -12
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            لك الحمد إن الرزايا عطاء                                                                                                      -1
                                                                                                                                                       وإن المصيبات بعض الكرم   -2
                                                                                                                                                           ألم تعطني أنت هذا الظالم -3
              وأعطيتني أنت هذا السحر ؟                                                                                                       -4
                                                                                         ؟                      تشكر األرض قطر المطرفهل  -5
                    وتغضب إن لم يجدها الغمام  ؟                                                                                                   -6
راح                                                                                                                           شهور طوال وهذي الج -7
                       تمزق جنبي مثل المدى (السكين )                                                                                           -8
أيوب إن صاح صاح                                                                                                               ولكن -9

                                                             لك الحمد إن الرزايا ندى                                                              -10
                                وإن الجراح هدايا الحبيب " .                                                                                                   -11
ي :                                                                                                       : ما يميز اإلجابة الصحيحة في ما يل1س
معنى كلمة (عطاء )  في السطر األول  :                                                                                           -1

  ب) بذل                ج) عفو                          د) كرم.                               أ) منحه   

                                                                                                     مضاد كلمة ( الحمد ) في السطر األول :  -2
  ب) الكره              ج) النكران                    د) الحزن.     أ) السخط                 

في قول الشاعر :  " تشكر األرض قطر المطر "  خيال نوعه :                                                                      -3
      أ ) كناية          ب) استعارة مكنية           ج) تشبيه                          د) مجاز مرسل.                                 

                                                               " ألم تعطي أنت هذا الظالم "   استفهام  غرضه  :             -4
  أ) التعجب             ب) االستنكار             ج) التقرير                د) النفي 

                                                                                            " لكن " حرف يفيد :                             -5
  أ) التوكيد               ب) االستدراك           ج) الشك                د) اإلضراب.                              

   ... وضح ذلك: مزج الشاعر بين نفسه والطبيعة في الرضا بما كتبه هللا 2س

  

  رسالة في اختيار شخص يتولي أمور الوزارة     ، نصوص متحررة      -13

" أما بعد ،  فإني احتجت لبعض أموري إلى رجل جامع لخصال الخير ذي عفة في خالئقه، واستقامة في  
في رأيه، وال بمطعون في   بظنين طرائقه ونزاهة في طعمته، قد هذبته اآلداب وأحكمته التجارب ، ليس  

حسبه،  إن اؤتمن على األسرار قام بها، وان قلد مهما من االمور أجزأ فيه ، له سن مع أدب ولسان،  تقعده  
الرزانة، ويسكنه الحلم، قد فر عن ذكاء وفطنة، وعض على قارحة من الكمال، تكفيه اللحظة ، وترشده  

  ي أمورهم فحمد فيها. السكتة ، قد أبصر خدمة الملوك واحكمها وقام ف 

له أناة الوزراء وصولة األمراء ، و تواضع العلماء وفهم الفقهاء وجواب الحكماء إن أحسن إليه شكر، وإن   
قلوب الرجال بحالوة لسانه وحسن   يسترق ابتلي باإلساءة  صبر، ال يبيع نصيب يومه بحرمان غده ، يكاد  

م له شاهدة ، مضطلًعا بما استنهض ، مستقبال بما حمل، وقد  بيانه ، دالئل الفضل عليه الئحة ، وأمارات العل
                                                                                        آثرتك بطلبه، وحبوتك بارتياده ؛ بفضل اختيارك ومعرفة بحسن تأتيك"                                          
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جابة الصحيحة فيما يلي:                                                                                                      :  ميز اإل1س
      ) معنى كلمة "يسترق"  :                                                                                              1(

  (أ) يؤثر                       (ب) يسرق                   (ج) يخطف                 (د) يستعطف           

) قيمه " الباء" في قول الكاتب: " ليس بظنين في رأيه "  :                                                              2(
  ب) توضيح                  (ج) تنويع                    (د) تأكيد        (أ) تبعيض                   (

عالقة  قول الكاتب :" ثقة بفضل اختيارك" في السطر األخير بما قبله :                                                             
  (ج) تفصيل                    (د) تفسير          (أ) تعليل                      (ب) نتيجة             

  : استنتج ملمحين من مالمح شخصية الكاتب . 2س

  

  من كتاب " الرسائل "    للــــ  " الجاحظ "   .       ، نصوص متحررة     -14

اك  وأفلت من لسانه إلي أذن واحدة فليس حينئذ بسر ، بل ذ ، إذا تجاوز صدر صاحبه  - أبقاك هللا  -"والسر 
وهو مع قلة    ،و يستطير أن يدفع إلى أذن ثانية   يشيع أولى باإلذاعة ومفتاح النشر وإنما بينه وبين أن 

المأمونين عليه ،وكرب الكتمان حري باالنتقال إليها في طرفة عين وصدر صاحب األذن الثانية أضيق وهو  
  وفي الحديث به أعذر .   أسخيإلى إفشائه أسرع وبه 

فأطلق عقاله وفتح  صاحب السر أوجب وعمن أفضي به إليه أنزل ألنه كان مالكاً لسره    فاللوم إذ ذاك علي 
فإن شاء    ،لمن ائتمنه على سره، وملكه رق رقبته  وصار هو العبد المملوكفأفلت من قيده ووثاقه ،    أقفاله

لملكة" .                                                                                                                      وجعله رهينة ليوم عتبه عليه وقل من يحسن ا  ،أحسن ملكته  لحفظ ذلك السر فجز ناصيته  
                                          : حدد اإلجابة الصحيحة فيما يلي   :                                                                            1س

) معنى كلمه "أسخي" :                                                                                                      1(
  فصح                 (أ) أكرم.                       (ب) أفضل                  (ج) أيسر                     (د) أ

) مضاد  كلمة "يشيع"    :                                                                                                  2(
  (أ) يضيق                     (ب) يخفي                    (ج) ينحسر                   (د) يقل            

                                                 ة البيانية في قول الكاتب "وصار هو العبد المملوك"      : ) الصور3(
  (أ) تشبيه بليغ.           (ب) استعاره مكنية           (ج) استعارة تصريحية.           (د) تشبيه مجمل  

                                                          قفاله "   :فتح أ  -) نوع المحسن البديعي في قوله  " أطلق عقاله4( 
(أ) جناس تام.                (ب) جناس ناقص             (ج) ازدواج                      (د) طباق                              

      : حدد المغزي الضمني الذي يريد الكاتب إيصاله للقارئ .         2س

  : علل : استخدم الكاتب األسلوب الخبري . 3س

  

  من وصية " عبدهللا بن الحسن البنه "     ،نصوص متحررة    -15
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األذى وارفض   كف "  أي بني إني مؤد حق هللا في  تأديبك ، فأد إلى حق هللا في االستماع مني ، أي بني 
فيها نفسك إلى الكالم فان للقول ساعات يضر    البذاء واستعن على الكالم بطول الفكر في المواطن التي تدعوك

كما تحذر مشورة العاقل إذا كان   ،فيها الخطا وال ينفع فيها الصواب واحذر مشهورة الجاهل وإن كان ناصًحا 
  ألنه يرديك بمشورته .    ،غاشا 

فإنه حينئذ   ، برأيك  تستبد فإياك أن   ووجدت هواك يقظان ، واعلم يابني أن رأيك إذا احتجت إليه وجدته نائًما  
ال تجني عليك.                      نتيجته وأن   ، ال ترديك   عاقبته وال تفعل فعًال  إال وأنت على يقين أن  ، هواك  

  : حدد اإلجابة الصحيحه فيما يلي :   1س

لمة ( كف )   :                                                                                                                مرادف ك -1
  أ) امنع                      ب) ابتعد                ج) تراجع                      د) احذر  

                                                                                          مضاد كلمة ( تستبد )          :       -2
  أ) تتقبل                     ب) تعدل                ج) تتشاور                     د) تساند.  

                                               الصورة الخيالية في قول الكاتب " وجدت وهواك يقظان"             :  -3
أ) استعارة مكنية          ب) استعارة تصريحية        ج) تشبيه مجمل                 د) تشبيه ضمني.                         

                              نتيجته"               :                                          - نوع العالقه بين كلمتي "عاقبته -4
  أ) تفسير                    ب) تفصيل                       ج) تعليل                        د) تقارب.     

  : ربط الكاتب األسباب بمسبباتها في الوصية..... وضح.                  2س

ث الفكرة واألسلوب فيما يلي :                                       : بين إلى أي مدى يتوافق قول الكاتب مع الشاعر من حي 3س
قول الكاتب  :   " واحذر مشورة الجاهل وإن كان ناصًحا ................ " .                                                     

  ى األرض دواء الجهول . قول الشاعر :  " واشرب نقيع السم من عاقل ..... واسكب عل

  

  من رسائل " صالح بن جناح " .    ،قراءة متحررة    -  16

وارتضاء منك به واتفاق منه لك فإذا اتفق أمركما كذلك فاعلم أن    ،" ال تواخِ أحًدا إال على اختبار منك  له  
بر إذا  نفسك على الشكر إذا حفظ وعلى الص فوطنكالكما يحسن ويسيء و يصيب ويخطئ ويحفظ ويضيع 

أضاع وعلى المكافاة إذا أحسن وعلى االحتمال والمعاتبه إذا أساء فإن معاتبه الصديق إذا أساء أحب إلى  
  الحليم من القطيعه في معاشرة من تواخيه .  

إليه   أسأتوإن   ،  كافأكواعلم أن من تنفعك صداقته وال تضرك عداوته هو الكريم الذي إن احسنت إليه 
عداوته وال تنفعك صحبته فهو الجاهل السفيه اللئيم " .                                                                   عاتبك وأما من يضرك 

             : ميز اإلجابة الصحيحة فيما يلي :                                                                                              1س
معنى كلمة  "  وطن "      :                                                                                                    -1

  أ ) هيئ                      ب) وظف                   ج) حرض                        د) سقف                  

                                                                                   "      :               مضاد كلمة " أسأت -2
  أ) حفظت                 ب) أحسنت                    ج) أديت                           د) أبقيت   
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الصورة الخيالية  في قول الكاتب " وطن نفسك "      :                                                                         -3
  أ) استعارة مكنية                 ب) كناية              ج) مجاز مرسل                   د) تشبيه.                               

قة   "  كافأك "  بما قبلها    :                                                                                           عال -4
     أ) تعليل                           ب) تفسير                ج) نتيجة                      د) تفصيل.                            

  ينت الفقرة األولى بعض واجبات الصديق تجاه صديقه ... وضح ذلك.                  : ب 2س

  : استنتج سمتين من السمات األسلوبية  للكاتب . 3س

  نصوص متحررة  ( من مقال للعقاد )        -17

"من هو البطل؟ ال نريد أن نستوحي جواب هذا السؤال من أقوال المؤرخين وعلماء النفس ورجال المعرفة  
واألدب ، وإنما نريد أن نستمع إلي أقوال العامة الذين يحسون البطولة  ويؤمنون بها وال يقرؤون الكتب أو  

  أشيعمنهم جواباً واحداً هو  يبحثون  موضوعاتها ، فإذا سألت هؤالء : من هو البطل؟ فيغلب أن تسمع 
العواقب وال   يباليال  أي أنه مقتحم هجاماألجوبة وأخطؤها، وهو أن البطل من ال يخاف،وفالن بطل عندهم 
  يرتدع عند خطٍر ، وتلك الصفة الغالبة للبطولة في رأي األكثرين.  

النظر والتأمل ؛ألن الشجاعة  أما أن البطل شجاع فهذا صحيح ال غبار عليه ، وأما أنه ال يخاف فهنا موضع 
علي الخوف وليست هي نقيض العقل والحكمة وإنما هي نقيض   وإنما هي التغلبليست هي عدم الخوف 

  الجبن والضعف.  

فُرب رجٍل ال يبالي الخطر يكون اقتحامه جهالً بالخطر وغفلةً عن العواقب ويشبه في هجومه علي األمور  
جاعة اإلنسانية التي تشرف هذا اإلنسان وترفعه إلي مقام البطولة هي أن  حيواًنا يثب علي فريسته. وإنما الش

تعرف الخوف ثم تكون أكبر منه وأقوي من أن تستكين له وتنكل عن قصدك ألجله ، فالبطل يخاف ولكنه ال  
  يستلم  لخوفه ". 

  : ميز اإلجابة الصحيحة فيما يلي : 1س

                   ) معني كلمة "يبالي" :                                                                                                        1(
  (أ) يهتم                           (ب) يعظم                     (ج) يخاف                      (د) يسابر  

اد كلمة " أشيع"  :                                                                                                           ) مض2(
  (أ) أقل                           (ب) أندر                         (ج) أفقر                       (د) أبعد  

قوله : " إنما هي التغلب علي الخوف"    :                                                                         ) الصورة البيانية في 3(
  (أ) استعارة مكنية             (ب) استعارة تصريحية           (ج) تشبيه مجمل             (د) تشبيه ضمني  

بلها     :                                                                                    ) عالقة جملة  "أي أنه مقتحم هجام"  بما ق4(
  (أ) تعليل                       (ب) نتيجة                           (ج) توضيح                     (د) تفصيل  

  :. رسم العقاد في المقال صورتين للبطل.  وضحهما.  2س

  استنتج كيف أقنع العقاد القارئ بفكرته .  :.3س
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  نصوص متحررة  ( من نثر أحمد شوقي )      -18

لفضيلة البيان ،وقوموها بنصف اإلنسان،   سماها الناس اللسان، وعظموها" اللسان مضغة لحٍم في عظٍم ، 
معظم حياته ،ال يتحرك منه سوي    السجنعضل نبت من الحلقوم وقناته، وثبت في أصل لهاته ،ولبث في 

وترجمان النفس في رواية العاطفة ، وحكاية  -4شباته، رسول العقل في النقل، وأداة الدماغ في البالغ ، 
  الصحو والعاصفة. 

الوحي على عذباته ظهر، ومن جنباته انحدر، فكان أول من سفر بين الخالق وبين البشر، ثم فجر بالحكمة  
وأطلقه، والذي أسكته وأنطقه ،   ،  قيدهفشعر، فسبحان الذي خلقه وعقله ،والذي   فانفجر ، ثم علم الشعر

  والذي يميته فيندثر والذي هو على بعثه مقتدر" 

  ) ميز اإلجابة الصحيحة فيما يلي : 1(

                                                                                                                              )  معنى كلمة "قيده"   :                                                                               1(
  (أ)  حبسه                 (ب) ربطه                   (ج) أسكته                   (د) منعه  

                                                                                                            ) مضاد كلمة " عظموها" :      2(
  (أ)  حقروها               (ب) أضعفوها                (ج) سلبوها                (د) ذموها 

                                                                                 ) الصورة البيانية في "السجن"   :                          3(
  (أ) استعارة مكنية      (ب) استعارة تصريحية         (ج) تشبيه ضمني            (د) مجاز مرسل  

                                                     ) نوع المحسن البديعي في قوله :"سماها الناس اللسان وعظموها لفضيلة البيان" :4(
  (أ) سجع                 (ب) جناس                      (ج) طباق                       (د) ترادف 

  :. وضح إلى أي مدى يتفق البيت التالي مع ما جاء في الفقرة . 2س

  بق إال صورة اللحم والدم " قال الشاعر:  " لسان الفتى نصف ونصف فؤاده... فلم ي

  :. استنتج سمتين من السمات الشخصية للكاتب. 3س

  

  نصوص متحررة   (من مقال أحمد أمين )   :   -19

" أهم نقطة يتركز عليها النجاح اإلرادة القوية التي يصحبها التنفيذ السريع وانتهاز الفرص ، ألم يقولوا أن  
الحرب جهاد ، وبعبارة أخري الحياة حرب ؟ وخير محارب من هاجم ولم يقتصر علي الدفاع ، وعمل ولم  

ة حتي ال يضيعها.  ثم هو يسدد  لحظ يتوانفانتهزها ، ولم  أقدم يقتصر علي الحذر، ومتي سنحت له فرصة 
  الرمي، ويحكم إصابة المرمي، وال بأس من الفشل ؛ لينجح . 

في الحذر، ولم تقدم علي عمل حتي تثق من نجاحه مائة في المائة، فقد   بالغتوإذا أنت أكثرت من التردد ،  
كون رب عمل ناجحاً، فليس  ،ولكن ال تصلح أن ت الخيال سابًحاتصلح أن تكون أديباً حالماً، أو فيلسوفاً في 

يكسب المعركة القائد الجبان ، وال القائد الحذر، وال القائد الذي ال يريد أن يضحي بشيء من جنوده.  وإنما  
يكسبها من يفكر حسب طاقته، وال يطيل التفكير أكثر مما يلزم ، ثم يضرب الضربة في حينها، وهو يغلب  

  ذلك فقد أدي واجبه".  النجاح وإن  كان ال يتأكده ،فإن فشل بعد 



ية مع أ/ سالم               وي                                 ف األول الثان الص                  اللغة العر

335 

  : ميز اإلجابة الصحيحة فيما يلي : 1س

              ) مرادف كلمة "يتوان"  :                                                                                                       1(
  م                      (د) يخاف  (أ) يضعف                 (ب) يتقاعس                (ج) يستسل

      ) مضاد كلمة " بالغت"   :                                                                                                      2(
  (د) أحكمت        (أ) اعتدلت                  (ب) منعت                  (ج) زهدت                

"   :                                                                                                 ) الصورة البيانية في قوله : "الخيال سابًحا3(
  (أ) تشبيه بليغ.             (ب) استعارة مكنية       (ج) استعارة تصريحية        (د) مجاز مرسل  

                ) عالقة قوله :" أقدم" بما قبله   :                                                                                           4(
  (أ) نتيجة                     (ب) تعليل                 (ج) توضيح                     (د) تفصيل 

  لنص ، استنتج سمتين من السمات األسلوبية للكاتب.  :. من خالل فهمك ا2س

  :. ضع عنوانًا للمقال السابق. 3س

  

  نصوص متحررة     -20

"لقد اشتد االلتحام في عصرنا هذا بين جانبي الفكر والعمل، وظهر ما يسمي بالوحدة االندماجية بينهما ،  
ولكن هذه الوحدة تصاحبها عوامل ال هي من طبيعة العقل النظري وال هي من طبيعية األيدي العاملة ، فهي  

ضروبها فإذا كان الفكر واأليدي كافيين وحدهما  علي اختالف  ينبوع العقائدمن ينبوع آخر هو   تنبثق عوامل  
إلنجاز عمل معين فإنه يبقي أن تعلم لماذا هذا العمل المعين دون سواه؟ وإلي أي هدف هو ؟ إن مجموعة  

القيم واألهداف هي وحدها التي تجعل للحياة العاملة معني وذلك ألن العقل والعمل كليهما توجهه قيم إنسانية  
  ية  . من أجل أهداف حضار

إن ينبوع العقائد الذي تنبثق منه العوامل المصاحبة لدينا العمل ، هو شرط أساسي لكي يكون العمل دعامة  
ثقافية حضارية ، إنه هو اإليمان الذي بغيره يسود السأم ،ويسود القلق في نفوس العاملين ؛ألن الحياة 

مان بالقيم واألهداف التي تفرزها الفترة المعينة  معناها لفقدانها ما يبررها ، ذلك هو اإلي تفقد العاملة عندئذ  
أو   ليقيموا للوطن مجده أن يؤمن العاملون بأنهم إنما يعلمون ال لكسب العيش وحده، بل يعلمون  - مثالً   -فيكفي

لينشروا رسالة  دينية ،أو ليهيئوا ألبنائهم مستقبالً أفضل، أو ما شاء لهم موقعهم الحضاري أن يعملوا من  
  : إنه ليكفي أن يبث في النفوس إيمان كهذا ليجد العاملون ما يبرر عناء العمل"  أجله أقول 

  :. ميز اإلجابة الصحيحة فيما يلي : 1س

                   ) معني كلمة " تنبثق"  :                                                                                                      1(
  (أ)  تظهر                   (ب) تمأل                  (ج) تنبع                (د) تنتشر 

                   ) مضاد كلمة " تفقد"  :                                                                                                       2(
  (أ) تكسب                   (ب) تفوز                  (ج) تعطي              (د) تشمل  
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" ينبوع العقائد "   :                                                                                              ) نوع الصورة الخيالية في3(
  (أ) تشبيه          (ب) استعارة مكنية              (ج) استعارة تصريحية            (د) مجاز مرسل  

:                                                                                                  ) عالقة جملة " ليقيموا للوطن مجده"  بما قبله4(
  (أ)  تفصيل                (ب) توضيح                (ج) تعليل                       (د) نتيجة  

  :. حدد نوع الفن النثري الذي ينتمي إليه النص.  2س

  زي الضمني من النص. :. استنتج المغ3س

  

  نصوص متحررة  ( من مقال لثروت أباظة )      -21

"الشباب المصري في معدنه وتصرفاته من خيرة شباب العالم ،فما زالت القيم الدينية تسيطر عليه ، وما  
زالت األسر المصرية مترابطة وتتواصل بينهما وشائج الرحم والمودة والحب وحدب اآلباء واألمهات علي  

  ئهم ،واحترام األبناء آلبائهم، وأمهاتهم ،وتوقيرهم وطاعة أوامرهم،واألخذ بنصائحهم في أغلب األمور.  أبنا

فليس من الطبيعي أن   ،أما األحداث الفردية التي تقرأها عن تهتك صالت الرحم فهي ال تدل إال علي الندرة 
ليهم ويبذلون في سبيلهم كل مرتخص  تنشر الصحف أنباء اآلباء واألمهات الذين يرعون أبناءهم ويحدبون ع

  في سبيل سعادة أبنائهم وبناتهم وتأمين حاضرهم ومستقبلهم حتي قبل أن يكبروا  .    حثيثوغال أو سعي جاد 

من أصحاب النفوس    ال يخرج عنها أو ينأي منها  إال القلة الضئيلةتلك هي سنة الحياة وقوانين السماء 
  العليلة والقلوب الصلبة المتحجرة .  

ويقولون رب  ،  ويخفضون لهم جناح الذل من الرحمةكما تنشر الصحف عن أبناء يبرون آباءهم وأمهاتهم 
ارحمهم كما ربونا صغاراً، فتلك هي القاعدة العامة  والعرف الجاري، ولكن هناك قواعد يجب أن يحاربها  

  " الشعب حرباً ضروساً 

  :. ميز اإلجابة الصحيحة فيما يلي : 1س

                ) معني كلمة "حثيث"  :                                                                                                         1(
  (أ) قوي                   (ب) حريص               (ج) سريع                (د) كبير 

                                                   رج عنها أو ينأي منها إال القلة الضئيلة "   : ) نوع األسلوب في قوله :" ال يخ 2(
  (أ) قصر                      (ب) أمر                    (ج) نهي                       (د) تمن  

                                                        ) نوع الصورة في جملة  " يخفضون لهم جناح الذل من الرحمة "   :      3(
  (أ) تشبيه مفصل         (ب) استعارة مكنية        (ج) استعارة تصريحية          (د) مجاز مرسل  

  :. حدد الفكر الجزئية التي تضمنتها الفقرة الثانية السابقة. 2س

  :. استنتج سمتين من السمات األسلوبية للكاتب . 3س

  نصوص متحررة (من مقال للدكتورة نادية النشار)    -22
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فالحظ ليس ما تقدمه الصحف والمجالت ليطلع الناس على طالعهم    -كما أفهمه  -"هذا هو مفهومي للحظ 
وهما ينتظرهم في يومهم أو غدهم من خير أو شر ،وتخبرهم بحظوظهم حسب تواريخ ميالدهم ،ومن الناس  

فإنهم   -أحياًنا - فيفرحون ويتفاءلون ،ويحزنون ويتشاءمون ، ولو صدفت   من يصدق ما تكتبه هذه الصحف ،
يزدادون تصديقاً، لبعض الناس يقرؤوها لمجرد التسلية وإن كان ال يصدقها وال يؤمن بها، فالغيب ال يعلمه  

  إال هللا، 

ائج مبنية علي  والنفس ال تدري ماذا تكسب غًدا ، فكيف يخبرنا أحدهم بتوقعاته أليامنا ؟  إنها مجرد نت
معطيات. فعليك أال تتورط في أحكام مطلقة ، وتعتقد أن حظك الجيد أو السييء هو سبب ما تمر به من  

  نجاحات أو إخفاقات ، تمتع بالنظرة اإليجابية لألمور تحقق بها نتائج أعلي .  

ولو بمكالمة هاتفية ،خذ  وختاماً ...قل لنفسك: إنه يوم التألق والتميز والحب ،إنه أنسب األيام لصلة الرحم  
فعدواهم سريعة   واحترس من أصحاب القلوب السوداء، وابتعد عن الفاشلين تماماً   المحبطين حذرك من 

قوية األثر ممتدة المفعول ،وال تتفاوض أبداً علي إنجاز مهامك ، فمهامك اليوم ملزمة وغير قابلة    االنتشار
  للتأجيل".

  ميز اإلجابة الصحيحة فيما يلي :  :1س

                       ) معني كلمة "المحبطين"   :                                                                                          1(
  (أ) النمامين                 (ب) المتشائمين            (ج) الحائرين                   (د) المفسدين

         ) مضاد  كلمة "االنتشار"    :                                                                                                  2(
  (أ) االنحسار                (ب) الضيق                (ج) التضاؤل                  (د) النقصان

) الصورة البيانية في قوله :  "عدواهم سريعة االنتشار"   :                                                                      3(
  (ب) استعارة تصريحية          (ج) تشبيه بليغ            (د) تشبيه مجمل          (أ) استعارة مكنية     

  : . دلل من خالل قراءتك علي ثقافة الكاتبة الدينية.  2س

  : . استنتج المغزي الضمني من المقال. 3س

  

  نصوص متحررة   (  من مقال للدكتور سليمان حزين )   :   -23

"مصر بحياتها الزراعية وحضارتها المستقرة وتاريخها الذي لمس مكالمه هيرودوت ..عندما زار أرضها  
وكتب عنها فصوله المعروفة ، لم تكن كلها مجرد هبة من هبات النهر أو ..هبات الطبيعة ،فكل مافعله النيل  

بيل وأعد المكان ،فجاء المصريون واستغلو.. ظروف بيئتهم استغالالً ، وأنشأوا حضارتهم في  أنه مهد الس
واديهم إنشاًء ؛ بل هذبوا النهر وتحكموا في.. جريانه حتي أصبح نهراً مصوباً مقوماً ، ال يفيض علي غير  

جه المصريون إلي  هدي، وال يجري في غير حدود.. مرسومة .  وكانت ظاهرة الفيضان بالذات أول ما ات
تهذيبه من تصرفات.. هذا النهر الذي أخرجته الطبيعة أول ما أخرجته جامحاً في تدفقه، جارفاً في جريانه، ثم  

..جاء اإلنسان فوجه انصراف مياهه، وهذب اندفاع فيضانه ، فأقام له الجسور، وأعد له.. الحياض ،وحفر  
، ثم   المحكمإلي شئ من الهدوء.. الموزون ، واالتزان الترع والمصارف والقنوات ، ورد النهر بذلك كله 

أخرجه آخر األمر نهًرا رشيًدا في قوته ، سديًدا في اندفاعه ،قد جمع إلي قوة التيار وتدفقه انتظام المجري  
  وضبطه ، بل جمع إلي اندفاع الطبيعة وجموحها.. حكمة العقل البشري وصوابه . 
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  سخاء .. منتج بين   لتفاعلم علي ضفاف هذا النهر العظيم نتيجة ..وهكذا جاءت حياة المصريين وحضارته
الطبيعة وقوتها، وبين دهاء اإلنسان وحيلته.. وبقي ازدهار الحضارة في.. مصر علي مر العصور صورة  

  صادقة لتوازن هذا التفاعل بين النيل واإلنسان". 

  ميز اإلجابة الصحيحة فيما يلي :  :1س

                                                                                                                  ) معني كلمة "المحكم"   :1(
  الصارم -الموضح                د -المميز                 ج -الدقيق                  ب  -أ

             ) مضاد كلمة "سخاء" :                                                                                                          2(
  انهزام  -ضعف                   د -طمع                   ج  -بخل                   ب  -أ

" بما قلبها   :                                                                                                  ) عالقة  " نتيجة لتفاعل منتج 3(
  نتيجة   -توضيح                 د  - تعليل                   ج - تفصيل                 ب -أ

  .  :. استنتج سمات شخصية اإلنسان المصري من خالل فهمك المقال2س

  :. ضع عنوانًا مناسبًا للمقال السابق. 3س

  

  نصوص متحررة    ( من مقال لألديب علي شلش )    :        -24

كنا نري الوقت فيها قصيًرا ، سريع الحركة ، وكنا نتمني لو زيد في ساعات الليل والنهار   رحم هللا أياًما" 
ورحم هللا أياًما كانت الصحف اليومية    ، فنطيل القراءة ، ولندرس فنحسن الدرس لنقرأ نصفها أو مثلها؛ 

باألدب وأكثر تتبًعا للموضوعات التي يفرغ لها القراء في آخر    عنايةواألسبوعية فيها تتنافس أيها يكون أشد 
ويستمتعون بها، وينكرون منها ويعرفون ، ويكتبون إلي الصحف بما    ،النهار وأول الليل ، فيخلون إليها 

  ينكرون ويعرفون . 

هللا أياماً كنا نشغل فيها بهذه الكتب الكثيرة التي تعرض لألدب والنقد ولفنون الحياة علي اختالفها    ورحم
فيشغل بها الكتاب ناقدين ومقرظين ،ويشتد الخالف بينهم حول هذا الرأي أو ذلك فتشترك صحف كثيرة في  

ل أو كل ما قال ،وأسرع إلي  درس موضوع واحد أثاره كاتب من الكتاب ، فأنكر عليه كاتب آخر بعض ما قا
  هذا الكاتب أوذاك أنصارهما فاختصموا وأطالوا االختصام ، وانتفع القراء والكتاب جميًعا بهذه الخصومات". 

  ميز اإلجابة الصحيحة فيما يلي :  :1س

               ) مضاد كلمة " عناية "  :                                                                                                     1(
  د) ترك           ج) إفساد                        أ) إهمال                         ب) احتقار               

" بما قبلها :                                                                                                               لنقرأ قوله: " ) عالقة  2(
  أ) تفصيل                      ب) توضيح                          ج) تعليل                       د) نتيجة  

"  :                                                                                       ا هللا أيامً له :" رحم ) الغرض في قو3(
  د) النصح         أ) التمني                        ب) الرجاء                          ج) الدعاء              

  :. من خالل قراءتك للمقال حدد الذكريات التي أحاطت بالكاتب.  2س
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  :. علل: قلة الخيال في المقال. 3س

  

  قراءة متحررة
  قراءة متحررة       -1

وبدأ خالل مرحلة الدراسة     أحمد شوقي من أشهر شعراء العصر الحديث تولت جدته ألمه أمور تربيته
الخامسة عشر انضم إلى مدرسة الحقوق وانتقل إلى فرنسا إلكمال  بالتوجه نحو األدب والشعر وفي عمر 

تعليمه مما ساعده على تجديد أساليبه األدبية والشعرية ثم وجه اهتمامه إلى الشعر الوطني المعادي لالحتالل  
 حيث انتقل إلى مدح الخديوي عباس والعائلة الحاكمة . 

باالعتناء بالشكل والتصوير    فجاء أسلوبه متميًزاوالعربية   امتلك شوقي مقدًرا كبيًرا من الثقافتين الغربية   
كما أنه ذو حس لغوي وفطرة موسيقية في  انتقاء     من األحداث السياسية واالجتماعية  المستوحاةواألفكار 

األلفاظ  وكان شوقي مهتًما بشكل كبير بالتاريخ فقد تعمق بدراسته ومن شعره الذي يدل على ذلك                                 
بب دراسته لنماذج من الشعر الفرنسي فابتكر  تأثر شعره بالفنون الفرنسية بس   )كبار الحوادث في وادي النيل(

) الذي الشوقياتالشعر المسرحي في األدب العربي ومن مسرحياته البخيل وقمبيز ومن أعمال شوقي ديوانه ( 
صلى هللا عليه   - ضم شعره في أغراض المديح والغزل والرثاء والحكمة والوصف والوجدان ومدح الرسول 

  بة والجامعات والسياسة . ومشاكل عصره كمشاكل الطل -وسلم

      : حدد اإلجابة الصحيحة في ما يلي : 1س 

                                                                                                         الفكرة العامة في المقال السابق :  -1
اض الشعرعند شوقي                                           أ) هذه لمحة عن شوقي وشعره                ب) تنوعت أغر

  ج) للبعثات العلمية أهمية كبري                د) سمات شعر شوقي عديدة 

   ابتكر شوقي نوًعا جديًدا من الشعر :                                                                                             -2
  أ) التاريخي                   ب)االجتماعي              ج)المسرحي                د)الوطني 

                                                                 بما قبلها                 :   عالقه جملة ( جاء أسلوبه متميًزا ) -3
  د) تفصيل                       نتيجة               ج) توضيحب)                    أ ) تعليل  

                      :                                                  معنى كلمة (المستوحاة) -4
          د)الموصوفة                   ب)المستمدة               ج)المنتقاة              أ)المعروفة  

  حدد من خالل الفقرة الثانية سمتين من السمات األسلوبية لشعر"شوقي " .  -:2س

  ء ؟ دلل على صحة ما تقول . يقول الكاتب : (كان شوقي مهتًما …بالتاريخ )هل هذا القول حقيقة إدعا -:3س
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  قراءة متحررة     -2

فقط    تكون حصنًا منيعًا لها ليس عن أعدائها فاألشواك التي تحيط بها  ، ال يمكن للقنافذ أن تقترب من بعضها 
وبرودته القارسة اضطرت القنافذ لالقتراب    ،بل حتي عن أبناء جلدتها ... فإذا أطل الشتاء برياحه المتواصلة 

وااللتصاق طلًبا للدفء متحملة ألم الوخذات وحدة األشواك ، فإذا شعرت بالدفء ابتعدت حتي تشعر بالبرد  
... االقتراب الدائم قد يكلفها الكثير من الجروح  فتقترب مرة آخري ، وهكذا تقضي ليلها بين اقتراب وابتعاد 

  أما االبتعاد الدائم فقد يكلفها حياتها . 

ولكن لن يحصل على   ، ال يخلو الواحد منا من أشواك تحيط به وبغيره  ، كذلك هي حالتنا في عالقاتنا البشرية 
  الدفء ما لم يحتمل وخزات الشوك واأللم . 

ومن ابتغي أًخا بدون    ،ومن ابتغي زوجة بال نقص عاش عزبًا   ،وحيًدا إن من ابتغي صديقًا بالعيب عاش  
فلنتحمل وخزات اآلخرين حتى نعيد    ،ومن ابتغي قريبًا كامًال عاش قاطعًا لرحمه  ، مشاكل عاش منبوذا 
  التوازن إلى حياتنا . 

لذين حللوا األلماس  إذا أردت أن تعيش سعيًدا فال تفسر كل شيء وال تدقق بكل شيء وال تحلل كل شيء فإن ا
  وجدوه فحًما . 

واألفضل أن تكتفي بالخير الذي يظهرونه في وجهك دائًما   ،ال تحرص على اكتشاف اآلخرين أكثر من الالزم  
  فلو اطلع الناس على مافي قلوب بعضهم لما تصافحوا إال بالسيوف " .   ،واترك الخفايا لرب العباد 

    : ميز الصواب من البدائل التالية : 1س

        الفكرة الرئيسة  في المقال السابق                                                                                               -1
                     أ) حياة القنافذ عجيبة                                        ب)  للتحمل والصبر أهمية كبرى                              

  ج) برد الشتاء قارس                                         د) من الضروري إعادة التوازن إلى حياتنا  

تبادلوا ..................   :                                                                 ،معنى كلمة ( تصافحوا ) في السطر األخير  -2
  أ) التسامح                 ب) التحايا            ج) التعارف              د) التهاني  

                           عالقة جملة  ( فاألشواك التي تحيط  بها تكون حصنًا منيعا لها  ) في السطر األول بما قبلها :  -3
  أ) تعليل                    ب) نتيجة                ج) توضيح                 د) تفصيل 

  كيف توازن القنافذ بين األضرار المختلفة  ؟   ، : وضح من خالل فهمك المقال 2س 

  :  تنبأ  برد فعل شخص يسيء إليك وأنت تعامله دائًما بإحسان  . 3س

بحث عن فلسفة وأسرار الجمال يفسد الجمال "دلل على صدق هذه المقولة من خالل الفقرة الرابعة  :"ال 4س
 .  

  

  قراءة متحررة   -3
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" إن مبدأ اقتصاد اإلنتاج القديم يقوم على تصنيع السلع بصورة تدفع لالستهالك أكثر وأكثر وتزيد من التلوث  
إذ يعمل على الحفاظ على قيمه   ،اقتصاد اإلنتاج التقليدي أما هذا النوع من االقتصاد فله أهداف مختلفة عن  ،

  المنتجات وإدارة المخزون ورأس المال الطبيعي والبشري والمصنع . 

فتصبح   ، الحلقه تبدأ باالستخدام ومن ثم إعادة التدوير أو استعادة السلع والتوزيع للعودة إلى االستخدام 
ج سلع جديدة وتصنيعها مع اإلبقاء نسبًيا على التقنيات القائمة  إعادة التدوير والنفايات مواد مستخدمة إلنتا

وهو يتيح إعادة استعمال المنتج وتصليحه وإعادة تصنيعها في إطار ما يعرف بالحلقة الصغيرة األكثر  ،
  ربحية . 

من  ألننا ننفق أقل ونشترى أقل ، ولكن المشكلة تكمن في أن ذلك قد يؤدي إلى خفض الناتج اإلجمالي المحلي  
ومن ثم    ،فيتضاعف عمر المنتج فيؤدي ذلك إلى تقليص اإلنتاج وتقليل النفايات إلى النصف تقريبًا  ،المعتاد 

  يزعم البعض أن هذا النوع من االقتصاد يخلق جًوا من البطالة . 

إال أن الدراسات شملت نحو سبع دول أوروبية أظهرت أن مضاعفات هذا النوع من االقتصاد قد تؤدي إلى   
  فض انبعاث غازات دفيئة بنسبة سبعين بالمائة وإلي توفير أربعة بالمائة من مجمل كتلة الوظائف . خ

فإذا أردت تصليح سيارة تستخدم الكثير من اليد العاملة والقليل من    ،وذلك ألننا نستبدل الطاقة باليد العاملة 
  المواد. 

فأبناء المجتمعات النامية يحلمون بالحصول على مستشفيات    ،والمجتمعات ليست كلها مستعدة لهذا التحول  
  وطرقات ومدارس وأجهزة كهربائية . 

وحيث يشتري الناس باستمرار المنتج الجديد    ،واألمر مختلف في الدول الصناعية حيث األسواق مشبعة  
  ويرمون القديم المشابه له " . 

  ميز الصواب من بين البدائل التالية : : 1س

        الفكرة الرئيسة في المقال هي :                                                                                                  -1 
                                              أ) االقتصاد الدائري حل أمثل                         ب) االقتصاد التقليدي له أبعاده  

  ج) محاربة البطالة واجبة                              د) مخاطر المخلفات كثيرة 

                                                      المجتمعات األكثر استعداًدا لهذا النوع من االقتصاد هي المجتمعات : -2
  ب) النامية           ج) الصناعية                    د) المتقدمة                                    أ) االستهالكية

عالقه جملة ( إذا يعمل على الحفاظ ) في السطر الثاني بما قبلها :                                                              -3
  يل                 ج) ترادف                      د) تقابل  أ) نتيجة                   ب) تحل

  : استنتج فرقين أساسيين بين نوعي االقتصاد اللذين تناولهما المقال السابق .  2س

  قراءة متحررة     ( من كتاب "عصا الحكيم"  لتوفيق الحكيم )      -4

كيف تحولت إلى حانوت للمرطبات ؟  إن    ، للكتب  العامرة" قالت عصا الحكيم : هل رأيت هذه المكتبة 
وعندما ُسئل عن    ،ولكنه قلب نفسه بكل بساطة من كتبّيِ إلى بائع عصائر  ، صاحبها هو صاحبها لم يتغير 

  ذلك                         قال : الناس ال يريدون اليوم عصير الذهن ...إنهم يريدون عصير الليمون . 



ية مع أ/ سالم               وي                                 ف األول الثان الص                  اللغة العر

342 

اهرة خطيرة تستحق العناية والعالج . فإن انصراف الناس عن غذاء  قلت :هذا صحيح مع األسف وهي ظ 
العقل نكبة كبري ألمة في طريق التحضر..وما قيمة التعليم في أمة إذا كانت نتيجته تخريج زبائن للمشارب ال  

  للمكاتب. 

بعد  إن  أبقى درس وأهم مسكب للطالب في المدرسة ليس في تلك المعلومات المحددة التي ستنسي حتًما  
فالطالب الذي ينشأ في حب المطالعة   ، ولكن في غرس ملكة المطالعة التي ستالزمه في كل حين  ،حين

ألن حب   ،واالطالع تنشأ في الوقت عينه جامعة كبري في نفسه تزوده بالمعارف المتجددة طوال أيام حياته 
ن عضالتنا الفكرية على هضم أغذية العقل    الحياة ثمرات الذهن منها .  ثم يدفعنا إلى ،القراءة يُمرَّ

ولكنه البد أن يُعدَّ إعداًدا ليصير زبونًا  ،قالت العصا : حقًا إن اإلنسان يولد زبوًنا بالفطرة لعصيرالليمون  
  لعصير الذهن . 

 :حدد اإلجابة الصحيحة فيما يلي : 1س

                      العنوان المناسب للمقال :                                                                                                      -1
                 أ) تربية النشء على حب المطالعة                          ب) الثقافة تبني المجتمع                              

  ج) فائدة القراءة                                                 د) توجيه النشء للتغذية السليمة 

مرادف كلمة ( العامرة )                :                                                                                       -2
  ب) الممتلئة                 ج) الكبيرة                 د) العظيمة             أ) الهائلة        

المقصود بـ "الظاهرة الخطيرة" الواردة في الفقرة الثانية :                                                                       -3
) تغيير نشاط المتاجر                                                                   أ) إقبال الناس على المشارب                       ب

  ج) انصراف الناس عن القراءة                     د) عدم إرضاء الزبائن  

                                    وصف الكاتب " القراءه" بـــــــ   :                                                                 -4
  أ) حانوت المرطبات           ب) غذاء العقل        ج)عصيرالليمون              د)شجرة الذهن 

: قال الشاعر: "أعز مكان في الدنا سرج سابح ....وخير جليس في الزمان كتاب"  اشرح البيت السابق  2س
  في ضوء فهمك الفقرة الثالثة . 

  تحررة  (من كتابات المنفلوطي )   قراءة م -5

الناس أو بعض الناس  خالفت" أنا ال أقول إال ما أعتقد وال أعتقد إال ما أسمع صداه من جوانب نفسي فربما 
  فال بأس أن يؤيد اإلنسان مذهبه بالحجة والبرهان .  ، في أشياء يعلمون منها غير ما أعلم 

وال مالمة عليه في أن يتذرع  بكل ما   ، وال بأس أن ينقض أدلة خصمه  ويزيفها بما يعتقد أنه مبطل لها 
يعرف من الوسائل إلى نشر الحقيقة التي يعتقدها إال وسيلة واحدة ال أحبها له وال أعتقد أنها تنفعه أو تغني  

  عنه  شيئًا وفي وسيلة الشتم والسباب . 

فألنه يذهب في واٍد غير وادي   ، أما جهله  ،وعاجز معًا   ألنه جاهلمناظره ؟  أ تدري لم يسب اإلنسان  
  المناظر وأطوره .  شئونوال ينتقل من موضوع المناظرة  إلى النظر في   ، مناظره وهو يظن أنه في واديه 

فألنه لو عرف إلى مناظره سبيًال غير هذا السبيل لسلك وكفي نفسه مئونة  ازدراء الناس إياه   ، وأما عجزه  
  فال يجوز بحال من األحوال أن يكون الغرض من المناظرة شيئًا غير خدمه الحقيقة وتأييدها " .  ،
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  : حدد اإلجابة الصحيحة فيما يلي : 1س

                                                                                            الفكرة الرئيسة للمقال :                     -1
أ) احترام الرأي اآلخر ضروري                  ب) االنتصار للرأي الشخصي جائز                                             

  د) النظر في شئون المناظر واجب       ج) للمناظرة مفهومها                            

مرادف كلمة ( شؤون )                      :                                                                                -2
  أ) أحوال            ب)  أعمال                  ج)  أقوال               د) أشكال                 

مضاد كلمة ( خالفت )                        :                                                                                   -3
 أ) تابعت              ب) وافقت             ج) ناقشت                   د) ناظرت                                  

                                                                           نه جاهل )                        : عالقه جملة ( أل -4
 أ) نتيجة                 ب) تفسير                ج) توضيح                    د) تعليل  

                                                                         ال يجوز أن يكون الغرض في المناظرة سوي :                   -5
أ) النقد واالحتجاج                                  ب) عرض مساوي المناظر                                                     

  د) تزييف أدلة الخصم            ج)  خدمة الحقيقه                            

       يري الكاتب أن المناظر يكون جاهًال عندما :                                                                                      -6
                                              أ) يسعي إلخفاء الحقيقة التي يعتقدها               ب) ينقض الحقائق الموجودة                  

 ج) يؤيد مذهبه بالحجة والبرهان                     د) ينظر في شئون المناظر وأطواره  

  لماذا يسب اإلنسان مناظره ؟  ، : من خالل فهمك الفقرة الثانية  2س

  قراءة  متحررة     -6

  ارتقت  ،وإذا اتصف به كثيرون من أفراد أمة من األمم   ، " اعتماد اإلنسان على نفسه أصل لكل نجاح حقيقي 
وما ذلك إال ألن اإلنسان يقوي عزمه باعتماده على    ،وكان هو سر ارتقائها وتقويها   ، تلك األمة وتقوت 

أال ترى أن المساعدة التي ينالها اإلنسان مع غيره تذهب بنشاطه    ، ويضعف باعتماده على غيره   ،نفسه 
  والسيما إذا فاقت حد االقتضاء .   ، عاجًزاال تدع ُموجبًا  لسعيه  في خير نفسه  فتغادره ضعيفًا  غالبا؟  ألنها

  ،وينكب على إصالح شأنه  ،ليعتمد على نفسه  ،اإلنسان نفًعا أكثر من جعله حًرا  تجدي وأفضل الشرائع ال 
فاعتبروا    ،دهم ال بسلوكهم غير أن البشر قد اعتقدوا في كل آن أن خيرهم وراحتهم منوطان بشرائع بال

وبالغوا في االعتماد عليها أي مبالغة إال أنه قد كاد  يتقرر عند أهل هذا العصر أن   ، الشرائع علة لتقدمهم 
فالشرائع التي    ،بتأمينهم على حياتهم وحريتهم ومالهم  ، ليس لشرائع الدول من فائدة وسوي حماية رعاياهم 

من اجتناء ثمار أتعابه العقلية والجسدية بقليل من الخسارة ولكنها ما كانت   يتوالها حكام أمناء تمكن الغنسان
ألن هذا منوط باإلصالح الشخصي أي :    ،لتصير البليد نجيبًا والكسالن مجتهًدا مهما كانت عادلة وصارمة 

  باالجتهاد واالقتصاد وإنكار الذات وما أشبه " .  

  : ميز اإلجابة الصحيحة فيما يلي  :  1س
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                                                                                  الفكرة الرئيسية للمقال :                                     -1
                         أ) أهمية الترابط بين األمة                        ب) إصال ح شأن المجتمع                                              

  ج) االعتماد على النفس                             د) اختالف شرائع البلدان      

    معنى كلمة (تجدي )                      :                                                                                       -2
 ب) تفيد                    ج) تزيد                         د) تحقق            أ) تثري                

مضاد كلمة (عاجًزا )                     :                                                                                     -3
 ج) نشيًطا                     د) صحيًحا               أ) قويا                         ب) قادًرا          

عالقة جملة ( ارتقت تلك األمة وتقوت ) بما قبلها        :                                                                -4
 د) توضيح             أ) تعليل                      ب) تفصيل                     ج) نتيجة                 

: قال الرافعي : " فإذا عزمت فال تكن متردًدا .... فسد الهوي بتردد األنفاس " في ضوء فهمك البيت  2س
  بين إلى أي مدى يتفق مع ما جاء في المقال ؟   ،السابق 

  قراءة متحررة      -7

فتربية األبناء تربية    ، فقدانها" التربية كلمة تحمل الكثير من المعاني التي أصبحنا في زماننا هذا نعاني من 
: " كلكم   - صلى هللا عليه وسلم  - وهم أمانة في أعناق الوالدين فقد قال رسول هللا   ،حسنة من أهم األمور 

  راع وكلكم مسؤول عن رعيته  . 

بي أبناءها تربية قويمة و تزرع في قلوبهم التقوى والخلق الحسن ولذلك أطلق  واألسرة الصالحة هي من تر 
على الوزارة القائمة على التعليم ( وزارة التربية والتعليم ) ألن التربية هي البنية األساسية التي يجب أن  

م تنحصر في  عدد كبير من المعلمين و يعتقد بعضهم أن رسالته يغفلهاوالتي    ،تقوم عليها حياه اإلنسان 
التعامل مع الكتب والمناهج الدراسية وال يدركون أن صقل الشخصية على األخالق الحسنة يساعده في شرح  

مع الدول    تتنافسفالمعاملة الحسنة واألخالق هي من تصنع أجياًال ترتقي باألمم لتجعلها   ،تلك المناهج 
  المتقدمة ".  

  ا يلي : : ميز من بين البدائل اإلجابة الصحيحة فيم1س

             العنوان األنسب للمقال :                                                                                                        -1
                                               أ) دور األسرة في المجتمع                                 ب) المعاملة الحسنة تصنع األجيال                   

  ج) تنافس في الدول المتقدمة في االخالق التربية        د) أساس لبناء المجتمع  

       مرادف كلمة ( يغفلها )    :                                                                                                    -2
  أ) ينساها                     ب) يتركها                  ج) يحتقرها                     د) يبغضها  

  مضاد كلمة ( فقدانها )           :                                                                                             -3
  ب) بقائها                     ج) إعالنها                د) اكتشافها                 أ) إيجادها      

                                                            عالقة جملة ( لتجعلها تتنافس مع الدول ) في السطر الثامن بما قبلها : -4
 ج) تحليل                    د) نتيجة                    أ) توضيح                 ب) تفصيل            
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                                              يغفل الكثير من المعلمين :                            ، في ضوء فهمك الفقرة الثانية    -5
أ) أهمية التربية في حياة اإلنسان                            ب) أهمية المناهج الدراسية للطالب                                

    ج) دورهم في بناء المجتمع                                   د)  دور األسرة في تربية النشء 

: قال الشاعر : " ربوا بنيكم علموهم هذبوا... فتياتكم فالعلم خير قوام  "                                                        2س
 إلى أي مدى يتوافق هذا البيت مع مضمون ما جاء في المقال ؟ 

  

      قراءة متحررة " من مقال للدكتور زكريا إبراهيم " :    -8

ن قبيل الصدفة أن يشغل األدباء والشعراء مكانة كبيرة في الحياة االجتماعية والسياسية لألمة  " لم يكن م
فقد كانت بالغة اللسان وقوة البيان وسحرالكلمة شروًطا أساسية البد من توافرها وقد كان من بين   ،العربية 

وقد عن روي عن النبي   ، ضعه السمات الرئيسة للعربي أن يملك لسانه بحيث يعرف كيف يأتي بالكالم في مو
أنه قال يوًما لعمه العباس :                                                                                                    - صلى هللا عليه وسلم  -

  الرجل يا رسول هللا ؟ قال : لسانه" .   جمال قال : وما  ،" يعجبني جمالك 

وثيق الصلة بفصاحة لسانه ورجاحة عقله    -صلى هللا عليه وسلم  -ن جمال الرجل في رأى الرسول  وهكذا كا 
حين قال : " لسان العاقل وراء قلبه وقلب األحمق وراء   - كرم هللا وجهه  - وإلى هذا المعنى ذهب اإلمام علي 

  لسانه" . 

ألنهم كانوا يرون أن من أعجب    ،الم في القول واالسترسال في الك  اإلسراففالعرب لم يكونوا يستحسنون  
  ، ويذمون الدعي المكثار ،ومن هنا كان أجدادنا العرب يضيقون ذرًعا بالثرثار   ، أصيب في عقله بقوله 

  ويحملون علي الملح المهذار " .  

  : ميز اإلجابة الصحيحة فيما يلي :  1س

               العنوان األنسب للمقال :                                                                                                        -1
             لعمه العباس              ب) اإليجاز وعدم االسترسال في الكالم                    - صلى هللا عليه وسلم  -أ) مدح النبي 

  ج) بالغة اللسان العربي                                                د) السمات الرئيسة للعربي  

معنى كلمة ( اإلسراف) في السطر الثامن :                                                                                    -2 
  ب) اإلطالة                  ج ) االستمرار                 د) التباهي       أ) التبذير                

مضاد كلمة (جمال ) في السطر الخامس :                                                                                        -3
  رداءة                       د) بذاءة       أ) قبح                       ب) سوء                     ج)

عالقه جملة ( أصيب في عقله )  في السطر التاسع بما قبلها :                                                                       -4
  ) تفصيل         أ ) تعليل                  ب) نتيجة                     ج) توضيح                     د

في ضوء التوجيه النبوي الشريف يكمن جمال الرجل في ................:                                                              -5
                     أ) االسترسال في الكالم                           ب ) التحلي بالكرم                                             

  ج) حسن المظهر                                    د) فصاحة اللسان 

  لماذا لم يكن العرب يستحسنون اإلسراف في القول ؟  ،: من خالل فهمك للفقرة الثالثة 2س
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  قولك.  : يقول الكاتب :" يعرف كيف يأتي بالكالم في موضعه " هل هذا القول حقيقة أم إدعاء ؟ دلل على 3س

  

  قراءة متحررة ( من مقال د/ زكي نجيب محمود )      -9

فكل ما على   ، وهي إذ تخزن القوت الذي جمعته تتركه كما وجدته  ، القوت لفصل الشتاء  تدخر" النملة  
النملة أن تؤديه في هذا السبيل هو أن تجمع ما تصادفه صالًحا لطعامها وترصه رًصا على مستوى األرض  

أما النحل فأمره آخر ألنه ما إن يمتص رحيق األزهار حتى يدير له معامله   ،ه فوق بعض أو تكومه بعض 
  عسًال شهيًا في الخلية.  فتخرجه،الداخلية 

وعلى طريقة النمل وطريقة النحل يكون اإلنسان في جمع معارفه وعلومه فتارة يصنع صنيع النمل وطوًرا   
وكذلك العصور فشعب ما تسوده عملية الجمع   ، لف الشعوب يجري عليها طريقة النحل و بين الطريقتين تخت

ولكنا في الوقت نفسه قد نجد شعبًا آخر وعصًرا آخر ال يستريح إال إذا تحولت المواد المجموعة   ، والتخزين 
  وبمثل هذا اإلبداع يتقدم اإلنسان .   ،على يديه خلقًا جديًدا 

و يتخطاها  ،ولعلك تلحظ أن عملية الجمع مشتركة في الحالتين ولكن بينما يقف عندها في الحالة األولى  
أما    ،فأما النمل فيخزن ما تجمع كما هو  ، فالنمل والنحل كالهما يجمع مواده  ، المبدع في الحالة الثانية 

  مما جمعته شيئًا جديًدا " .   فيصير النحل 

  يحة  : : تخير اإلجابة الصح1س

         العنوان األنسب للمقال :                                                                                                       -1 
                              أ) طريقة جمع الطعام                            ب) الفرق بين النمل والنحل                                         

  ج) طرق جمع العلوم                              د) أفضلية النمل علي النحل  

مرادف كلمة ( يصير ) في السطر األخير :                                                                                        -2
  ب) يحول                   ج) يفرز                        د) يجدد                               أ) يبتكر                    

   مضاد كلمة ( تداخل)                  :                                                                                       -3
  ج) توزع                        د) تنثر                           أ) تستهلك                   ب) تهمل

                          يمتاز النحل عن النمل بـــــــــــــ         :                                                                                 -4
ب) تخزين المواد كما هي                                                                        أ) جمع المواد الغذائية كما هي          

  ج) تحويل ما جمعه إلى شيء جديد                           د) إدخار القوت لفصل الشتاء  

                                                            عالقة جملة ( فتخرجه عسًال شهًيا ) بما قبلها :                                  -5
  أ) تعليل                        ب) تفصيل                         ج) توضيح                        د) نتيجة 

  فيم تتفق الشعوب ؟ وفيم تختلف ؟   ،: في ضوء فهمك الفقرة الثانية 2س

  دلل من خالل الفقرة األولى  ،جمع قوته "  :  " النحلة كائن مبدع في 3س

  قراءة متحررة ( من مقال للكاتب /السيد أحمد الهاشمي )       -10
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  ، فطالما رفع العلم وضيعًا في نسبه وأغني أدبه عن حسبه  ، صاحبها وتجمل المتصف بها  تزين " العلم كلمة 
فقليل ما يبذل في سبيله و مايحتمل   ،فال عجب إذا اكبرت العيون صاحبه إجالًال وعظمته القلوب رفعة وكماًال 

  والمرء ينزع منه كل والئه إال والية  علمه ال تنزع .  ، وعناؤه  نُبل  ،فذل طلبه عز   ،في تحصيله 

حتى إذا شاب   ،على ذل الدرس وقد تضعف همة الطالب وتتالشى عزيمته عن تحمل تلك الصعاب والصبر  
وذل الضعة   ،وتجرع مرارة الجهل  ، وأنكره عظماء النفوس   ،واستخفت به القلوب   ، اقتحمته األنظار جاهًال 

  مادام حيًا وتمنى إن كان صغيًرا فبدأ حياته بالعلم . 

ما هي حياة ذوي  والحياة الحقة إن  ،والراحة كل الراحة في تعب العلم  ، وبعد فإن العز كله في ذل الدرس 
  نفسه على احتمال المشاق في سبيل إدراك الغايات " .   وطنو  ،فالعاقل من سلك سبيل الجد  ،األلباب 

  : ميز اإلجابة الصجيجة فيما يلي  : 1س

                                 الفكرة العامة في المقال السابق :                                                                               -1 
                              أ) للعلم مشاقه العديدة                                         ب) هناك فرق بين العالم والجاهل                                

  عظيمة       ج) للعلم عظمته التي تحتاج إلى الصبر عليه              د) للعلماء مكانة 

   مرادف كلمة ( وطن )                   :                                                                                         -2 
  أ) وهب                          ب) بذل                         ج) هيأ                    د) صبّر  

تزين )                      :                                                                                                 مضاد كلمة (  -3
  أ) تشين                          ب) تهين                       ج) تذل                    د) تضعف 

عالقة جملة (اقتحمته األنظار)  بما قبلها              :                                                                   -4 
         أ) تعليل                         ب) نتيجة                     ج) توضيح                 د) تفصيل                              

  بين أثر العلم في صاحبه .   ،: من خالل فهمك الفقرة األولى  2س

:  قال الشافعي :  " من لم يذق مرالتعلم ساعة ... تجرع ذل الجهل طول حياته " اشرح مضمون البيت  3س
  من خالل ما جاء في المقال .  

  قراءة متحررة  ( من إحدي مقاالت أحمد أمين ) :      -11

لقد   ، ي حياتي أنني رأيت قول الحق وتحري العدل يكسبان اإلنسان من المزايا ما ال يُقدر " أهم ما جربت ف
ولكن بالرغم من ذلك كله فقد استفدت منه راحة    ،واغضبت بعض األنام   ،في سبيل ذلك بعض اآلالم  احتملت  
ولقد استفدت   ،سببه ولو لم يفهموا  ،وثقة الناس بما أقول وما أعمل وحسن ظنهم بما يصدر عني  ، الضمير 

  ولم يراعوا الصدق والعدل .  ،منه أيًضا ماديًا أكثر من استفاد غيري ممن لم يلتزموا الحق 

لقد وجدت في أوساط كثيرة وعاشرت زمالء كانوا يرضون رؤساءهم أكثر مما يرضون ضمائرهم ويقولون  
ما يعجب الناس ال ما يعتقدون أنه أصدق ومع هذا فقد ربحوا قليًال أو خسروا كثيًرا. لقد خسروا الفضيلة  

  وفازوا بقليل من الحظ العاجل تبعه كثيٌر من الفشل اآلجل . ،وخسروا الضمير 

وال تطعم   ،فإذا أردت أن تنتفع بتجربتي فالتزم الحق والصدق والعدل في جميع أعمالك مهما تكن النتيجة  
فبعض الناس قالوا الحق في غير أدب والتزموا الصدق في غير لباقة وتحروا العدل    ،تلك الفضائل بالسماجة 

فقد تمس  وال تتعجلن النتيجة   ،ماجة ولكن الذنب ذنب  بس الس ، فلم يكن الذنب ذنب الحق  ، في غير لياقة 
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انقلبت  إن صبرت  ،وتهب عليك من العدل لفحة جحيم ولكن ذلك أشبه بما يكون باالمتحان  ،  من الحق ناًرا
  واللفحة الحارة نسيًما عليًال " .                                                           النار جنة 

  ميز اإلجابة الصحيحة فيما يلي :   - : 1س

              العنوان األنسب للمقال     :                                                                                                    -1
                                                                أ) قول الصدق وتحري العقل                                ب) راحة الضمير       

 ج) وسائل إرضاء الناس                                      د) الفائدة المادية من قول الحق 

                               مضاد كلمة ( احتملت)     :                                                                             -2
  أ) فشلت                       ب) خسرت                    ج) جزعت                      د) أشفقت 

عالقه جملة ( انقلبت النار جنة ) بما قبلها   :                                                                                  -3
  تعليل                       ب) نتيجة                    ج) توضيح                           د) ترادف  أ) 

عالقة جملة  ( فقد تمس من الحق ناًرا )  بما قبلها :                                                                       -4
  يجة                     ج)  توضيح                           د) تفصيل   أ) تعليل                    ب) نت 

  بين ذلك .    ،: حددت الفقرة األولى الفائدة المرجوة من قول الحق وتحري العدل 2س

  متى يكون قول الحق وتحارب العدن سبًبا في انحدار صاحبه ؟   ،: من خالل فهمك المقال 3س

  قراءة متحررة      -12

ويفكر فيه   ،ألن حركة اإلنسان تأتي تالية لما يقتنع به  ،  واإلصالحهو المدخل الصحيح للتغيير  " الفكر
فبعد الوعي   ، الذي هو أداة الفكر والفهم والوعي  ، والصورة الممثلي هي أن تكون الجوارح منقادة للعقل

ولذا  كان أول ما تنزل     ، وعلى قدر استقامة الفكر والوعي تكون صيحة الحركة وفاعليتها  ،يكون السعي 
  من القرآن الكريم     ( اقرأ باسم ربك الذي خلق ) قبل الحديث عن الواجبات والمنهيات . 

وال شك أن تجديد الفكر هو أحد األسئلة الكبري التي يُلح عليها واقعنا المتداخل وتستدعيها مشكالتنا  
تكون من خالل ثالث خطوات أساسية    ،ال المهم المتراكمة ولكن كيف نجدد أفكارنا ؟  اإلجابة عن هذا السؤ

واالنتباه إلى    ،واجتماعيًا وسياسيًا تربويًا وفكريًا واقتصاديًا وهي : إدراك تغير الواقع في المجاالت كافة 
  أدركناتفاوت النصوص واختالف األحكام ومعرفة الواقع بدقة وترتيب أولوياته ومشكالته األكثر إلحاًحا إذا 

  بكيفية تجديد الفكر ".  فسنكون على بصيرةذلك كله   

  : تخير اإلجابة الصحيحة : 1س

                                                                       العنوان األنسب للمقال    :                                       -1
 أ) التغيير اإلنساني         ب) الواجبات والمنيهات        ج) المشكالت األكثر إلحاًحا         د) تجديد الفكر 

 مرادف كلمة ( أدركنا )         :  -2
  ج) وعينا                         د) وجدنا                     أ) أتمننا                       ب) لحقنا    

مرادف كلمة ( اإلصالح )     :                                                                                               -3
 د) اإلضعاف                                       أ) الهضم                      ب) اإلفساد                    ج) الظلم  
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عالقة جملة ( فسنكون على بصيرة ) بما قبلها :                                                                                    -4
د) تفصيل                                                                                                أ) تعليل                      ب) نتيجة                      ج) توضيح           

عالقة جملة ( تربوًيا وفكرًيا واقتصاديًا )  بما قبلها    :                                                                     -5
  أ) تعليل                      ب) نتيجة                   ج) توضيح                         د) تفصيل  

  وضح  كيف يكون تجديد الفكر ؟    ،: من خالل الفقرة الثانية  2س

  

  

  

                   

 

  الفهرس             

 الصفحة الموضوع الصفحة الموضوع

 1 األدب العباسي 

 سمات األدب في العصر العباسي.

 المعاصر تطور الشعر

 نهضة الشعر في العصر الحديث.

 المقال

 أسلوب االستثناء  -1

 المقصور: تثنيه وجمعه. -2 التشبيه

 المنقوص: تثنيه وجمعه. -3 الكناية

 الممدود: تثنيه وجمعه. -4 المجاز المرسل 

 المثنى، وملحقاته. -5 البديع 
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 جمع المذكر السالم وملحقاته. -6 قطع بالغية 

جمع المؤنث السالم  -7

 وملحقاته.

 مصر مطلع البدور

 ا مصر تتحدث عن نفسه

 الحقوق والواجبات

 باسم الشهداء

 من سمات الشخصية المصرية

  
  

  ال ـــــالمقالدرس الخامس: 
عرف المقال قديًما باسم الرسالة، ثم تطور حديثَا نتيجة اتصاله بالصحافة، وارتقاء الوعي، وظهور األحزاب  

  السياسية، والتيارات الفكرية. 
  عرف المقال، وبين أغراضه؟  -1س

 :صحيفة أو مجلة. بحث قصير في العلم واألدب أو السياسة أو االجتماع، يُنشر في    المقال  
   :أغراضه  

 عرض رأي.  -
  وصف مشهد.  -

 رسم صورة.  -
  تحليل نفسي.  -

  تقرير فكرة.  -

  أين ينشر المقال؟  -2س
  يُنشر المقال في صحيفة أو مجلة، وقد تُجمع مجموعة مقاالت في كتاب. 

  

  أنواع المقال 
  : أوال : من حيث الموضوع        (المضمون)  

  علمي   أدبي   سياسي   اجتماعي   

  وضح دور كل من: (المقال االجتماعي والمقال السياسي).  -3س
                                                                                                                    ي: ـــالمقال االجتماع -

 يعالج موضوًعا اجتماعيًا، أو قضية اجتماعية ، أو يتناول أمراض المجتمع الخلقية والسلوكية. 
 داخلية وخارجية. يتناول موضوعات سياسية    ي:ــــالمقال السياس -

  بم يتميز المقال االجتماعي؟  -4س
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 الدقة، والتفصيل في عرض الموضوع.  -
 الميل إلى التحليل للفكر وبسطها.  -
 اإلقناع بتقديم الحجج السليمة واألدلة المبنية على المنطق،   -
 قلة الصور الخيالية؛ ألن المقال االجتماعي يهدف إلى اإلقناع ال إلى اإلمتاع.  -
 األلفاظ، وقربها من لغة الحياة الواقعية. سهولة  -
 وضوح المعاني، وترابطها،  والتعليل لها.  -
 الميل إلى التعميم .  -

  اذكر خصائص المقال السياسي.  – 5س
 سهولة األلفاظ. -
 وضوح المعاني؛ لتالئم جماهير القُراء.  -
 النفوس. الميل إلى اإلطناب (التطويل) باإللحاح على الفكرة لتقريرها في  -
 التوضيحية واألساليب التقريرية والنقد الالذع أحيانًا. اإلقناع الفكري والشعوري بالصور  الميل إلى -
 تفضيل اللفظ الشائع والتعبير االصطالحي المعروف في مجال السياسة.  -

  ثانًيا: من حيث األسلوب: 
  أدبي.  -                     علمي متأدب. -       

  من: المقال األدبي والمقال العلمي المتأدب؟ بم يتميز كل   – 6س

 أناقة العبارة.  -  يتميز المقال األدبي بــ :  -
 جمال األسلوب.  -
 استخدام الخيال. -
  الجمع بين الفكر واإلحساس.  -

 إيراد الحقائق في صورة جذابة مشوقة.  -  يتميز المقال العلمي المتأدب بــ :  -
 الموضوعية.  -
  الدقة في صياغة الجمل.  -

  تعريًفا لألسلوب األدبي في المقال، واذكر أهدافه. اكتب  -7س
   ري فني تُكتب به األجناس األدبية أسلوب تعبي                                                                                

 مقالة وخطبة ورسالة وقصيدة وقصة ومسرحية.   ل :ـــمث                           ،
  :أهدافه 

o  .التعبير عما يجول في نفس الكاتب من فكر وعواطف 
o  .التأثير في نفوس اآلخرين 
o  .تحقيق اإلفادة واإلمتاع معًا 

  ما سمات األسلوب األدبي في المقال؟   – 8س
 . اإلنشائيواألسلوب الخبري يجمع بين األسلوب  -
 . الصور واألخيلةيكثر فيه استخدام  -
 وآرائه ونظرته الخاصة إلى العالم. عواطفه ومشاعره  يبرز شخصية الكاتب، ويعبر عن  -
 . كالجناس والطباق والمقابلة والتوريةيهتم بتحسين الكالم، وذلك باستخدام المحسنات البديعية  -
 . الموسيقى يراعي استخدام  -

  ما سمات األسلوب العلمي لمتأدب في المقال؟   – 9س
 يعالج جميع القضايا العلمية واإلنشائية.  -
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  لعلمية بطريقة سهلة مفهومة.يعرض فكره ا -
 يخفف من استخدام المصطلحات العلمية، ويبسط عرضها.  -
 يراعي الدقة في استخدام األلفاظ واألساليب.  -
 يستخدم بعض الصور الخيالية لتوضيح الفكرة.  -
 تبدو فيه بعض مظاهر شخصية الكاتب، دون طغيان على الحقائق العلمية.  -
 واإلقناع، مع بعض التشويق واإلثارة. يهدف إلى اإلفهام  -

  السمات األسلوبية التي تشترك فيها كل المقاالت: 
  :فيبتعد المقال عن األلفاظ الغريبة، والعامية المبتذلة.    وضوح األسلوب 
 :فيتجنب الضعف في تراكيبه، والتنافر في حروفه.        قوة األسلوب 
  :للمعنى، والصور جميلة، والمحسنات غير متكلفة. فتكون األلفاظ مالئمة       جمال األسلوب 

  

  



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 


