
  اقرأ ثم أجب:

معظم  ن  و في كل عام وبحلول التغيرات الجوية يبدأ الحديث عن اإلنفلونزا وكيفية الوقاية منها، تک 
متكررة وفي أغلب األحيان ال تنفعك، مع العلم أن متوسط الذاهبين إلى المستشفيات في   النصائح

شخص بسبب اإلنفلونزا، ويتوفى من هؤالء قرابة   ٢٠٠٠٠٠الواليات المتحدة كل عام يقارب ال
هذا الموضوع بجدية حتى تحمى نفسك وأوالدك. والتطعيم ضد  لذا يجدر بك أخذ  خصش 23000

مركز مكافحة األمراض األمريكي فإن فاعلية  بالمطلق، فالمرض معقد وبحسب اإلنفلونزا ليس فعاال
بالمرض، حتى لو تم تطعيمه.هناك ، أي أنه هناك فرصة لإلصابة ٪٩٠ - ٪٧٠التطعيم تكون بحدود 

تم يقلالن من فرص اإلصابة، العامل األول هو مناعة الشخص الذي   عامالن أساسيان بعد التطعيم
ويختلط على هذا  طعيم به من تركيبة الفيروس. تطعيمه، أما الثاني فهو مدى تقارب اللقاح الذي تم الت 

  خطأ. الكثيرين األمر، ويعتقدون أن الجو البارد هو السبب في انتشار اإلنفلونزا، ولكن ذلك أمر
مع الناس في  في تلك األوقات من العام يكون بسبب تج والحقيقة أن انتشار أو تفشي الفيروس

المنازل، وبالتالي تنتشر العدوى بينهم أكثر، ومن ثم يجب أخذ الحيطة والحذر أثناء التجمع مع العديد  
  من األشخاص ويجدر بك دوما غسل اليدين واالهتمام بالنظافة العامة في هذا الوقت من العام». 

  استنتج هدف الكاتب في القطعة، ودلل على صحة استنتاجك. )7(

  :اقرأ ثم أجب

«تقودنا أفالم الخيال العلمي إلى العوالم المستقبلية التي غالبا ما تبدو كأنها ليست سوى مجرد أحالم،  
لكن اإلنسانية حققت تقدما تكنولوجيا مذهال على مدى المئة عام الماضية، وأصبحت العديد من  

عض التنبؤات، مثل  األفكار التي تنبأ بها الخيال العلمي واقعية في يومنا هذا. على الرغم من أن ب 
السيارات ذاتية القيادة، ال تزال في مراحلها األولى ، فإن العلماء والمهندسين قد وصلوا إلى العديد 

من األحداث األخرى التي طرحت وعرضت للمرة األولى في أفالم الخيال العلمي، مثل وصول  
روايته (من األرض  1865اإلنسان إلى القمر.. وقد أصدر الكاتب الفرنسي (جول فيرن) في عام 

إلى القمر)، والتي وصف فيها مهمة ثالثة أمريكيين إلطالق مركبة فضائية والهبوط على سطح  
  104القمر. كانت بعض أجزاء الرواية مشابهة ألول هبوط على سطح القمر الحقيقي الذي حدث بعد  

الرواية من والية أعوام. وقد انطلق كل من رواد الفضاء في وكالة ناسا وشخصيات (فيرن) في 
فلوريدا، وسميت وحدة القيادة في ناسا (كولومبيا) في تشابه آخر مع المركبة الفضائية الخيالية في  

 فيرن والتي تدعي (کولمبياد)». 

  خالل فهمك للقطعة السابقة، استنبط ميول كاتبها، مع التدليل على ما تقول.  من) 7(

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

   اقرأ ثم أجب:

  من خطبة لعبد الملك بن مروان: 

أيها الناس، اعملوا  رغبة ورهبة، فإنكم نبات نعمته، وحصيد نقمته، وال تغرس لكم اآلمال، إال ما 
و احذروا تجتنيه اآلجال، وأقلوا الرغبة فيما يورث العطب، فكل ما تزرعه العاجلة تقلعه اآلجلة، 



يمضى من  : إن عقبى من بقي لحوق بمن مضى، وعلى أثر من سلف الجديدين فهما يكران عليكم
  و" تزودوا فإن خير الزاد التقوى" خلف 

الخطيب إيصاله للمستمع من موضوعه، ودلل على ذلك بموضوع  استنتج المغزى الذي يريد ) 4(
  طعة واحد من الق

  

  اقرأ ثم أجب:

 قال السموءل:  

 َوَسلولُ   عاِمرٌ  َرأَتهُ  ما  ُسبَّةً                ذا القَتلَ  َنرى  ال لَقَومٌ  َوإِنّا

بُ   فَتَطولُ  آجالُُهم َوتَكَرهُهُ                 لَنا آجالَنا الَموتِ  ُحبُّ   يُقَِرّ

  قَتيلُ  كانَ   َحيثُ  ِمنّا  ُطلَّ   َوال               أَنِفهِ  َحتفَ   َسِيّدٌ  ِمنّا  ماتَ  َوما

  تَسيل   الُظباتِ  َغيرِ  َعلى  َولَيَست              نُفوُسنا الُظباتِ  َحدِّ   َعلى سيلُ 

  ظبة: حد السيف.  -1

 عامر وسلول: قبيلتان. -2

  ..................استنتج المغزى الذي يريد الشاعر إيصاله ، ودلل على ذلك. )4(

  ....................... علل: ظهور فن النقائض في عصر بني أمية.) 5(

  .....................................بم تفسر: ازدهار الغزل الحضرى؟  ) 6(

 ى تأبد غولها فرجامها  بمًن                   ت الديار محلها فمقامها عفِ 

    استخرج خاصية من خصائص الشعر الجاهلي من خالل البيت السابق.) 7(-

 اقرأ ثم أجب:

  الُدّراجِ فَالُمتَثَلَّمِ بَِحوماَنِة      أَِمن أُّمِ أَوفى ِدمنَةٌ لَم تََكلَّمِ 

  َمراِجُع َوشٍم في َنواِشِر ِمعَصمِ      َوداٌر لَها ِبالَرقَمتَيِن َكأَنَّها 

  

م ) 1(
  ن خالل البيتين، اذکرسمة من سمات الشعر الجاهلي.

  
)2 (  

 انتقل النثر نقلة نوعية في عصر صدر اإلسالم. فما أسباب ذلك؟ 

  اقرأ ثم أجب:



 في حب مصر يقول الشاعر: 

 سواها  حب عن النفس يرد أن  هواها  شـــاء قد و  ،  مصر إنها
 ؟  ثراها طي كامن سحــر أي  يراها من اسـأل و  السر تسلني ال

 ؟  تبر ذوب أم دافق أضــياء  ؟ يسـري  النيل مياه في سحر  أي
  بعمري  أفديها  منه رشـــفة   ؟ يجري الخلد  جانب  من رحيق أم
  أظهرت كلمات الشاعر إعجابه الشديد بالنيل. وضح ذلك.. )2(
  

ا ) 1(
رسالتك  كتب رسالة إلى صديق لك تدعوه إلى زيارة المتحف المصري ، على أن تتضمن 

  تعبيرين احدهما 

  ، واآلخر مجازی. و مراعيا سالمة اللغة.ىقيق ح 

فيما ال يتجاوز تسعة أسطر، وال يقل عن سبعة، اكتب تقريرا عن ثمرات العمل التطوعي بإحدى   )2(
  اللغة الخيرية، و مراعيا نظام الفقرات وسالمةالجمعيات 

 
 

  

 

  

 

 


