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 5102-5102               املستوى الثاين                  تدريبات على منهج اللغة العربية
 

 :التالية أكثر دقة( المقال)أي تعريفات  ـ 1
 
 نص يتالف من عدة فقراتب ـ   نص نثري يتالف من عدة فقراتأ ـ 
 اً دموضوعاً حمد نص نثري يتألف من عدة فقرات، ويعاجلـ  د  نص يعاجل موضوعاً حمدداً ج ـ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 :أي عبارة هي الصحيحة من بين العبارات التاليةـ  2
 
 ى بلورة الرأي العامليس للمقال قدرة عل أ ـ
 اب  القار  بلغة رمييةخي املقال ب ـ
 د الكات  رأيه باالدلة املناسبةمن شروط املقال اجليد أن يؤي   ج ـ

 يد أن يستخدم الكات  لغة تصويريةد ـ من شروط املقال اجل
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 :اقرأ العبارتين التاليتين ثم أجبـ  3
 

 .شعر عنرتة أمجل من شعر البحرتي :العبارة األولى
 .عطارد أقرب كواك  اجملموعة الشمسية للشمس :الثانيةالعبارة 

 
 :العبارتان السابقتان على الترتيبتتضمن -

 د ـ رأياً مث رأياً   ة مث حقيقةج ـ حقيق  ب ـ حقيقة مث رأياً   أ ـ رأياً مث حقيقة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 :ـ واحد من اإلجراءات التالية يدّل على تسلسل أفكار الكاتب 4
 

 استخدام العناوين اجلانبية ب ـ   أ ـ استخدام املصطلحات
 د ـ التنويع بني اخلرب واإلنشاء  ج ـ استخدام اللغة التصويرية

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 :أجبثّم  اقرأ المقتبسين التاليينـ  5
 

 ."خليله على دين   املرء  : "قال صلى اهلل عليه وسلم :األول
 "..أقل لك من أنت قل يل من تصادق  : "وقال أحدهم :الثاني 
 

 :عالقة العالقة بين العبارتين-
 ج ـ سب  ونتيجة   ب ـ تشابه    أ ـ تضاد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 :ـ أي العبارات التالية تخلو من االستفهام 6
 

 كيَف وجدَت بعم النجاحـ  ب   تركَت احلصاَن وحيداً ـ ملاذا أ 
 د ـ أي  األلعاب حتب ون  ج ـ من راق  الناس مات مهاً 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 :اقرأ البيتين الشعريّين التاليين ثم أجبـ  7
 

 يا صاحبّي تقّصيا نظريكما         تريا وجوه األرض كيف ُتصّورُ 
 با فكأّنما هـو مقـمرُ تريا نهاراً مشمساً قد شابَُه           زهر الر 

 
 :الداللة اإليحائية للصورة الشعرية في البيت الثاني هي-
 د ـ االضطراب  ج ـ احلذر  اخلوفب ـ   اإلعجابأ ـ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 :ـ جاء في نهاية مقال عن البراجيل ما يلي 8
هل تكفي هذه املعلومات، أيها الطال ، حول الرباجيل لتحف ينا؛ على البحث عن مظاهر أخرى ألصالتنا 

 وتارخينا؟
 

 :الغرض من االستفهام الوارد في آخر النص هو -
 د ـ االستعطاف  ج ـ التقرير  ب ـ التشجيع  أ ـ التوبيخ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 :ـ اقرأ النص التالي ثم أجب 9
ريقة غري جديد ومفيد وأصيل ومقبول اجتماعياً، مبا يعين التعامل مع األشياء املألوفة بطلي إنتاج عقاإلبداع هو 

مألوفة، والقدرة على تكوين وإنشاء شيء جديد، أو دمج اآلراء القدمية أو اجلديدة يف صورة جديدة، أو 
استعمال اخليال لتطوير وتكييف اآلراء حىت تشبع احلاجيات بطريقة جديدة أو عمل شيء جديد ملموس أو غري 

 .ملموس
 

 :هوأنسب عنوان للنص السابق، من بين العناوين التالية -
 د ـ مكونات اإلبداع ج ـ مراحل اإلبداع  ب ـ تعريف اإلبداع  أـ العقل واإلبداع

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 :قرأ النص التالي ثم أجبـ ا 11
 

روائي وشاعر وإعالمي كبري،وقد بغت شهرته الروائية على : الريش واحد من أهم  األدباء اإلماراتينيعلي أبو 
ـ جامعة عني مشسوقد ختر ج يف  .إمارة رأس اخليمةيف  معرييضيف منطقة  0922يونيو  9ولد يف .شهرته الشعرية

م انضم  إىل عامل الصحافة، وإىل جريدة االحتاد، حيث عمل يف القسم 0999، وبعد خترجة سنة علم النفسقسم 
له عمود يومي يف . إىل منص  مدير التحرير 5119الثقايف فيها، وأخذ يرتقى يف املناص  حىت وصل يف 

بدأت رواياته واقعية مث صارت جتنح حنو . هبيئة أبوظيب للثقافة والرتاث( قلم)اجلريدة، ويعمل حاليًا مديرًا ملشروع 
 .الغرائبية

 

 :اعتمد النص في طريقة عرضه على أمرين مما يلي -
 د ـ العناوين الفرعية  ج ـ السرد املباشر  ب ـ السرد املرق م  أ ـ ذكر التواريخ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 :ـ اقرأ النص التالي ثم أجب 11
 

متعلقة بشئ جمرد أو بآخر فيييائي، حيث ميكن للفرد أن يفكر خبصوص هذا الشئ  نفسيةاإلدراك هو عملية 
ويستخدم أفكارًا معينة للتعامل معه، وقد يعين فهم ما يعنيه شخص ما بالقول أو بالعمل، وهو عالقة بني 

 .الشخص الذي يفهم و بني الشئ الذي يتم فهمه
 

 :ما يليمصطلحات واحد مال يحتوي النص عدداً من المصطلحات، ومن هذه-
 د ـ اإلدراك  ج ـ معينة  ب ـ يفهم  أ ـ متعلقة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

http://ar.wikipedia.org/wiki/1956
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%B1%D8%B6&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%B1%D8%A3%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%8A%D9%85%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%B9%D9%8A%D9%86_%D8%B4%D9%85%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9_%D8%A3%D8%A8%D9%88%D8%B8%D8%A8%D9%8A_%D9%84%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AB&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B3


 
 

 

4 

 

 :ـ اقرأ النص التالي ثم أجب 12

واج ، ومن أمهه وأوكده صيام رمضان، وصيام غري -صيام: الثواب والفوائد وهو قسمانالصيام عبادة عظيمة 

من صام يومًا يف سبيل اهلل باعد اهلل وجهه : "واج ، وهذا أيضًا ثوابه عظيم، فقد قال النيب صلى اهلل عليه وسلم

 ".عن النار سبعني خريفاً 

 :ثقافة المتحدث في النص السابق -
 د ـ دينية   ج ـ أدبية  سيةب ـ سيا  أ ـ اقتصادية

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 :التالي ثّم أجب المثل الشعبي اإلماراتي اقرأـ  13
 

 "ا ياتك العويه من السفيه َخّلهاإذ"
 

 :بــ على ضرورة تحّلي اإلنسان السابقالمثل  يدلّ  -
 
 الكرم والسماحةب ـ   الشجاعة واجلرأةأ ـ 
 سرعة النجدةد ـ   الصرب والتعقلج ـ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 :اقرأ البيت الشعرّي التالي ثّم أجبـ  14
 

 ويا رّب من أجل الطفولة وحدها         أفْض بركات السلم شرقاً ومغربا
 

 :غرض الشاعر من النداء في البيت السابق هو -
 د ـ التعظيم  ج ـ االستغاثة  ب ـ التشجيع  سأ ـ االلتما

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 :اقرأ النّص التالي ثم أجب. 15
 

 تبة العظمى التي يسعى لها المؤمنإنها المر ! أال ما أعظم الشهادة
 

 :هما على التوالي( العظمى)و( أعظم)كلمتا -
 ـ صيغة مبالغة، اسم تفضيلب   أ ـ اسم تفضيل، صيغة مبالغة
 تفضيلد ـ اسم تفضيل، اسم   ج ـ صيغة مبالغة، صيغة مبالغة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 :باقرأ اآلية الكريمة التالية ثّم أج.  16
 

 "َفَكاَن َقاَب قَـْوَسْيِن َأْو َأْدَنى  : "قال تعالى
 

 :مؤنث كلمة أدنى هو -
 د ـ دني ة   ج ـ دنيا  ب ـ دانية  أ ـ دان  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 :اقرأ النّص التالي ثّم أجب. 17
 

 الل؛ فاالستشهاد هو غاية الغاياتالشهيد جدير بالتقدير واإلج
 

 :مصدر الفعل السداسي من بين الكلمات التالية هو -
 د ـ اإلكرام  ج ـ جدير  لتقديرب ـ ا  أ ـ االستشهاد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 :اقرأ النّص التالي ثّم أجب. 18
 

هو كفارة للذنوب التي تصدر عن اإلنسان، وعلى اإلنسان أال يترك ذنبه دون أن يكفّره  :قيل في االستغفار  
 .باالستغفار

 

 :هو( االستغفار)فعل المصدر السداسي  -
 ب ـ يغفر  ج ـ تغافر  ب ـ استغفر  غفر أ ـ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 :ـ اقرأ النص التالي ثم أجب 19
 

ميدان الشرف حىت أنال شرف االستشهاد يف سبيل  كم أرجو على الرغم من كرب سين وثقل مهيت ان أنطلق يف
 .اهلل والوبن، ذلك أن  الدفاع عن الوبن بالروح حيقق لنا السمو  والرفعة، ومينح بلدنا الكرامة

 

 :دفتان في النص همااالمفردتان المتر -
، مهيت  أ ـ كرب، ثقل ، الرفعة  ن، الروحج ـ الوب  ب ـ سين   د ـ السمو 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 :اقرأ النص التالي ثم أجب .21

األمن الغذائي هو مدى قدرة بلد ما على تلبية احتياجاته من الغذاء األساسي من منتوجه اخلاص، أو استطاعته 
وحيدث أن يصبح األمن . ه من اخلارج حتت أي من ظرف، ومهما كان ارتفاع أسعار الغذاء العامليةعلى شرائ

الغذائي غري مكفول، وعلى األخص يف البالد الفقرية املعتمدة على األمطار، عندما يقل املطر ويعم اجلفاف، فال 
 .تستطيع تغذية سكاهنا

 :استخدام المصطلحات في النص السابق يدّل على -

 ب ـ املبالغة والتهويل   ـ مجال األسلوب أ

 غةد ـ القدرة على استثمار البال   ج ـ الدقة العلمية

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 :التاليين ثم أجب الشعرّيين اقرأ البيتين .21

 فال هطلت علي  وال بأرضي      سحائ   ليس تنتظم البالدا  :قال أبو العالء المعري

 معلليت بالوصل  واملوت  دونه       إذا مت  ظمآناً فال نيل القطر   :وقال أبو فراس الحمداني

 :العالقة بين الفكرتين في البيتين هي عالقة -

 د ـ سب  ونتيجة  هج ـ تشاب  ب ـ تطابق  ضأ ـ تناق
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 :؛ التالي، ثّم أجبأحد الطالب اقرأ قولـ  22
 

 "استنصحت صديقي، فأخلص يف نصحي"
 

 :على" استنصحَ "يدّل الفعل  -
 د ـ العمل بالنصيحة  ج ـ الشكر على النصيحة ب ـ بل  النصيحة  أ ـ تقدمي النصيحة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 :اقرأ اآليات الكريمة التالية ثّم أجب.23
 
َق بِاْلُحْسَنى * ﴿َفَأمَّا َمْن َأْعَطى َواتَـَّقى : قال تعالى  ُرُه ِلْلُيْسَرى * َوَصدَّ ْغَنى * َفَسنُـَيسِّ * َوَأمَّا َمْن َبِخَل َواْستـَ

َب بِاْلُحْسَنى  ُرُه ِلْلُعْسَرى* وََكذَّ  .سورة الليل (َفَسنُـَيسِّ
 

 :واحداً مما يلي تتضمن اآليات السابقة -
 د ـ مقابلة  ج ـ إبناباً   ب ـ تشخيصاً   أ ـ بباقاً 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 :اقرأ النص التالي ثم أجب. 24

 أثر العمل في تحقيق التمّيز

، والبد أن تعلم أن النجاح ال يأ ي إال لكل جمتهد، فهو ال يأ ي صدفة، الطريق إىل حتقيق التمي ي ليس مستحياًل 
َسَن َعَمال: )فاهلل تعاىل يقول َر َمن  َأح  يع  َأج  د  فيه، فاهلل الذي (. إ نَّا ال ن ض  فحاول السري يف اجتاه وصم م وج 

ر يسمعك ويراك دائًما لن يرتك تعبك أبًدا يذه  س دى، وهذا أكرب سالح ضد االكت ئاب والتشاؤم،  وتذك 
 ".َمن جد  وجد، ومن زرع حصد: "احلكمة القدمية اليت تقول

 
 :تتوفر في عنوان النص الصفات التالية ما عدا -

 د ـ واضح  ج ـ معق د  ب ـ مناس   أ ـ حمدد
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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املتخصص يف الوقاية من االضطرابات النفسية وتشخيصها وعالجها، وهو يدرس  الطيبالط  النفسي هو الفرع 
، أو نتيجة وجود الفرد يف وضعية ضاغطة الدماغة والسلوكية الناشئة عن خطأ يف عمل االضطرابات العقلي
ائل والغاية منه تصنيف هذه االضطرابات وحتديد أسباهبا وبرق عالجها إما دوائيًا أوبوس .وصادمة وغري تأقلمية

 .أخرى، كالعالج السلوكي أو اإلحيائي أو التنومي املغنابيسي

 :أفضل عنوان للنص السابق هو -

 ب ـ جماالت الط  النفسي  مشاكل اإلنسان النفسيةأ ـ 

 د ـ تعريف الط  النفسي وغايته   ج ـ تعريف الط  النفسي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :اقرأ النص التالي ثم أجب .26

علم االجتماع هو دراسة احلياة االجتماعية للبشر ، وهو يهتم بالقواعد والعمليات االجتماعية اليت تربط الناس، 
 . عية املختلفةليس بوصفهم أفراداً فقط، بل بل ضمن بيئاهتم االجتما

 
 :المضمون اناختر صفتين من الصفات التالية تمّيز  -

 د ـ السطحية  ج ـ الغموض  ب ـ الوضوح  أ ـ املباشرة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :قرأ ما يلي ثّم أجبا. 27

 :طلب الشاعر المعّري أن يكتب على شاهدة قبره بيت الشعر التالي 

 هذا جناه أبي علّي       وما جنيُت على أحدْ 
 :موقف الشاعر من الحياة يبدو -

 د ـ إجيابياً   ج ـ متفاعالً   ب ـ سلبياً   أ ـ متفائالً 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%BA
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ص ٌة من املال وحنوه يوج  الشرع  بذهلا للفقراء  وحنوهم بشروط خاصة، : اليكاة يف اللغة النماء والييادة، وهي ح 
﴿وآتوا اليكاة﴾، : ، قال اهلل تعاىلوالسنة الكتاباخلمسة، وهي مفروضة بأدلة من  اإلسالموتعد  ركنًا من أركان 

َواهل  م  َصَدَقًة﴾، وهناك حبوث يف : وقال أيضاً  تبني أنواع اليكاة، ومقاديرها، وموانعها،  الفقه اإلسالمي﴿خ ذ  م ن  أَم 
 .وأحكامها األخرى

 
 :استخدم الكاتب دليلين نقليين لدعم وجهة نظره، وقد كان هذان الدليالن -

 ب ـ متعارضني داعمني للفكرة   أ ـ متعاضدين داعمني للفكرة

 فكرة ولكنهما غري مناسبني للسياقد ـ داعمني لل  ان الفكرةج ـ متعاضدين ولكنهما ال يدعم
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 :اقرأ البيت الشعرّي التالي ثّم أجب. 29
 

 يٌع      مل تفر ق  أموَرها األهواء  حب ذا العيش حني قومي مج
 

 :يحتوى البيت الشعري السابق على األسلوبين التاليين -
 د ـ النفي والنداء ج ـ املدح والتعج   ب ـ النفي واملدح أ ـ النفي والتعج 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 :، ثّم أجبعمرو بن معد يكرباقرأ القول التالي ل. 31
 

 "م، ما أحسَن لقاَءها يف اهليجاءهلل در  بين سلي"
 

 :تتضمن العبارة السابقة -
 ب ـ أسلوب مدح، وأسلوب تعج   ، وأسلوب نداءأ ـ أسلوب مدح

 نفيوأسلوب مدح، سلوب د ـ أ  ، وأسلوب نداءج ـ أسلوب تعج  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB_%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB_%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%82%D9%87_%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A
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 أال حّبذا صحبة المكتِب     وأحبْب بأيامه أحببِ 
 

 :غير المباشر للبيت هو المعنى -
 ب ـ تشجيع العلم    اختيار الصديق أـ

 د ـ الشوق للماضي   ج ـ التمسك باحلاضر
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 :ثم أجباقرأ النص التالي  .32
االستشعار عن بعد هو علم احلصول على معلومات حول جسـم ما، أو منطقـة، أو ظاهرة معي نة دون احتكاك 
مباشر باستخدام تقانات دراسة األشياء عن بعد، وهبدف إىل توق ع حصول بعض الظواهر قبل حدوثها استنادًا 

خطيط من إدارة موارد الدولة واستخدامها بشكل إىل مؤشرات علمية، ويسعى إىل متكني اهليئات املسؤولة عن الت
 .فاعل

 
 :ثقافة الكاتب في هذا النص -

 د ـ تارخيية  ج ـ تربوية  ب ـ علمية  أ ـ أدبية
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 :اقرأ النص التالي ثّم أجب. 33
هي لغة اآلباء واألجداد، نعتي  هبا ونفخر؛ وفيها ظواهر لغوية متميية كاالشتقاق  :قال أحدهم عن اللغة العربية 

والرتادف، لذلك تعد  أفضل لغات العامل على اإلبالق، بينما ت ظهر اللغات األخرى ضعفًا يف التعامل مع 
 .املخرتعات احلديثة

 
 :يبدو الكاتب في هذه الفقرة-
 د ـ متحيياً   ج ـ حيادياً   ب ـ متحم ساً   ـ موضوعياً  أ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 :أ اآلية الكريمة التالية ثّم أجباقر . 34
 .42 -البقرةسورة  ﴾ عْلَمُونَتَ وَأَنتُمْ الْحَقَّ وَتَكْتُمُواْ بِالْبَاطِلِ الْحَقَّ تَلْبِسُواْ وَالَ ﴿ :قال تعالى

 
 :الغرض من النهي هنا هو -

 د ـ االلتماس  ج  ـ التوبيخ  ب ـ الدعاء  أ ـ اإلرشاد
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :ص التالي ثم أجبـ اقرأ الن 35
: هوعندما عاد إىل البيت سأله والد .درس أمحد لالمتحان بشكل جيد جداً، وحل  مجيع األسئلة بشكل صحيح"

 ". المتحان؟يف اأمل تكت  جيداً 
 :الجواب الذي أجابه أحمد ليفيد أنّه كتَب جّيداً في االمتحان هو-

 د ـ نعم   ج ـ ال   ب ـ كال   أ ـ بلى
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :اقرأ البيَت الشعرّي التالي للشاعرة الخنساء ثّم أجبـ  36

 
 وإنَّ صخراً لمقداٌم إَذا ركبوا    وإنَّ صخراً إَذا جاُعوا لعّقارُ 

 :قدام في البيت السابق هيكلمة م-
 د ـ صيغة مبالغة  ج ـ اسم فاعل  ب ـ اسم مكان أ ـ اسم آلة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 : ب، ثم أجاآلية الكريمة التاليةـ اقرأ  37

 .61 -الكهفسورة  ﴾ الْبَحْرَيْنِ مَجْمَعَ أَبْلُغَ حَتَّى أَبْرَحُ لَا ﴿ :قال تعالى
 

 :تتضمن العبارة السابقة -
 د ـ اسم تفضيل  ج ـ اسم آلة  ب ـ اسم مكان  أ ـ اسم زمان

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 : ثّم أجب المتنبي اقرأ البيت الشعرّي التالي للشاعرـ  38
 

 المتبولُ مالنا كلُّنا جٍو يا رسوُل      أنا أهوى وقلبَك 
 

 :هي البيت السابقالتي وضع تحتها خط في الكلمة  -
 مكان د ـ اسم  ج ـ اسم آلة  ب ـ اسم فاعل  ـ اسم مفعول أ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 :أ اآلية الكريمة التالية ثّم أجبـ اقر  39

 .5 -القدرسورة  ﴾ الْفَجْرِ مَطْلَعِ حَتَّى هِيَ سَلَامٌ ﴿ :قال تعالى
 

 :اآلية الكريمة اسم زمان هو في -
 د ـ الفجر  ج ـ مطلع  ب ـ حىت  أ ـ سالم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 :اقرأ الحديث الشريف التالي ثّم أجبـ  41

 

ل م  ََخ سٌ " : صلى اهلل عليه وسل مقال رسول اهلل ل م  َعَلى ال م س  ، َواتّـَِباع  : َحقُّ ال م س  ، َوع َياَدة  ال َمر يض  اَلم  َردُّ السَّ
يت  ال َعاب س   م  ع َوة ، َوَتش  َنائ ي ، َوإ َجابَة  الدَّ   ".اجلَ 

 
 :مثاالن السم الفاعل هما الشريف في الحديث النبوي -

سلم، العابس
 
سلم، املريض أ ـ امل

 
 ملريض، السالمد ـ ا ج ـ املريض، العابس ب ـ امل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـ أي العبارات التالية أبلغ؟ 41

 
 ـ خرجت املدينة يف جنازة الشهيد ب  يف جنازة الشهيدأ ـ خرج أهل املدينة 

 املدينة مجيعهم يف جنازة الشهيد د ـ خرج أهل  ل املدينة يف جنازة الشهيديع أهج ـ خرج مج
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 :ـ اقرأ اآلية الكريمة التالية، ثم أجب 42
 

ُقُصوا اْلِمْكَياَل َواْلِميزَ َوِإَلى َمْدَيَن أَ ﴿ نـْ ُرُه َواَل تـَ  ﴾انَ َخاُهْم ُشَعْيبًا َقاَل َيا قَـْوِم اْعُبُدوا اللََّه َما َلُكْم ِمْن ِإَلٍه َغيـْ
 .48 -سورة هود

 
 :في اآلية الكريمة مثاالن السم اآللة هما -

 ند ـ شعي ، املييا ج ـ املكيال، املييان ب ـ مدين، املكيال  أ ـ مدين، شعي 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :ـ اقرأ العبارة التالية ثم أجب 43
 .حّول المرحوم الشيخ زايد الصحراء إلى جّنة خضراء

 

 :تشيع الصورة في العبارة السابقة كّل األجواء النفسية التالية ما عدا -
 د ـ التشاؤم   ج ـ األمل  ب ـ التفاؤل   أ ـ الفرح

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  :اقرأ األبيات الشعريّة التالية ثّم أجب. 44

ـــل مستاء وينتح           أين األحب ة أهل العي  ؟ يا ُن         ــد ي قب ـــ    العيـ
ٌر مضى، وتوالت فيه فرقتنا          حىت  افتقدنا حنانًا ضم ه الرتب    ع م 

 ا رحلت، فلم تلمع لنا الش ه    كأس املرارة قد
 ذقناها مرتعة          مل

 

 :الغرض الشعرّي في األبيات السابقة هو -
 الرثاء  -د املديح             -ج الوصف            -ب الغيل            -أ    

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 :اقرأ البيت الشعرّي التالي ثم أجب. 45
 

 سلُم من رجٍل            ضحك المشيب برأسه فبكى ال تعجبي يا
 

 :هو الوارد في البيت المّحسن البديعيّ  -
 مقابلة -د              بباق -ج     سجع         -ب  جناس         -أ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



 
 

 

14 

 

 :ثّم أجب اقرأ النص التالي. 46
    
يولد الطفل وهو ال يعلم شيئًا من شؤون احلياة، فرتاه مولعًا بتقليد أم ه وأبيه وسائر ما سيقع حتت حواسه من   

شياء، وجيعلها وصلة بينه وبني أعاظم حَسن  أو قبيح، فجدير باإلنسان أن يصرف تلك الغريية إىل النافع من األ
 .الرجال، فيقل دهم فيما أتوه من جليل األعمال

 
 :، هيأن يتخّير ما يعود عليه بالفائدةتدّل على أنّه على اإلنسان  التالية العبارات واحدة من -

 مولعاً بتقليد أم ه وأبيه -ب   يولد الطفل وهو ال يعلم شيئاً  - أ
 من جليل األعمالفيقل دهم فيما أتوه  -د  نافع من األشياءيصرف تلك الغريية إىل ال -ج

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 :ثم أجب اقرأ األبيات الشعريّة التالية، ثم اقرأ اآلية الكريمة بعدها،. 47
 

 أبع اإلله كما أمر            وامأل فؤادك باحلذر   -0
 الدين حق  واجٌ              نور البصرية والبصر   -5
 وأبع أباك فإن ه              رب اك من عهد الصغر   -3
 واخضع ألم ك وارضها      فعقوقها إحدى الك بَـر   -8
 محلتك تسعة أشهر          بني التأمل والضجر   -2
 فإهنا            تبكي بدمع كاملطر   فإذا مرضتَ  -2
 فأبعهما وقر مها             كيال تعذ ب يف سقر   -9

 .23 –سورة اإلسراء  ﴾كَرِميًا قَوْالً لَّهُمَا وَقُل تَنْهَرْهُمَا وَالَ أُفٍّ لَّهُمَآ تَقُل فَالَ ﴿ :قال تعاىل
 

 :هما مع اآلية الكريمةالبيتان اللذان يتقاربان في المعنى  -
 9-2 .د            2-2 .ج          8-3 .ب         3-5 .أ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 :اقرأ البيتين الشعرّيين التاليين ثم أجب. 48
 

 :قال اإلمام الشافعي
فاس  الٌم على الدنيا إذا مل يكن هبا          صديق صدوٌق صادق الوعد منص 

 :وقال جميل الزهاوي
 عاشر أناساً بالذكاء متي يوا          واخرت صديقك من ذوي األخالق

 
 :العالقة بين البيتين هي عالقة -

 اختالف  -د           تكامل  -ج تضاد            -ب  تطابق          
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :اقرأ األبيات الشعرية التالية ثّم أجب. 49
 

 :قال عنترة في قصيدة يصف فيها فرسه في أثناء المعركة تحت عنوان
 حوار الفارس وفرسه

ا               أشطان  بئر يف َلَبان األدهم  يدع  ون عنرَت والرماح  كأهن 
 مازلت أرميهم بث غرة حَنره                 وَلبانه  حىت  تسربَل بالدم  
رَة وحتمح م    فازور  من وق ع القنا بَلبانه                 وشكا إيل  بَعبـ 

 لو علم الكالَم مكل ميلو كان يدري ما احملاورة  اشتكى         ولكان 
 

 :عنوان األبيات السابقة -
 مناس  جداً  -د مناس           -ج  مقبول        –ب  غري مناس            -أ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 :اقرأ الحديث النبوّي الشريف التالي ثّم أجب. 51

 

 ".إنكم لتكثرون عند الفيع ، وتقلون عند الطمع: "لألنصار -ميه وسلصلى اهلل عل- رسول اهلل لقا
 

 :هو الوارد في الحديث الشريف المّحسن البديعي -
 مقابلة -د             باقب -سجع            ج -جناس         ب -أ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 :اقرأ األبيات الشعريّة التالية ثّم أجب. 51
 

 :قّدم الشاعر مانع سعيد العتيبة هديّة شعرية البنته أروى فقال
 ياوردة يف البيت ما أحالها              جادت علي  بعطرها وشذاها

 فو احة وندى الصباح رواها     أروى تطل  على احلياة كيهرة       
 ا أراها ينجلي مه ي فما 

 غري ابتسام القل  حني أراها               مل
 هي نسمة يف حر  أيامي وال            تصفو حيا ي دون أن ألقاها
 فإذا بكت قمنا إليها نبتغي               أن نستعيد صفاءها ورضاها
 ال حيج  الدمع الغيير مجاهلا          هي حلوة يف ضحكها وبكاها

 
 ناسباً للقصيدة؟أي العنوانات التالية تراه م -
 صفاء احلياة -د  زهرة فو احة          -ج بكاء بفلة       -ب          ابنيت -أ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 :ّم أجباقرأ النصوص التالية ث. 52

نَا ﴿ :قال تعالى  .191 – آل عمرانسورة  ﴾ بَاطاِلً هَذا خَلَقْتَ مَا رَبَّ
 .، ونائل َمْبُذول، وِبشر مقبولمأكولطعام : ما المروءُة فيكم؟ قال: وقيل لبعض العرب

 .134 – آل عمرانسورة  ﴾ النَّاسِ عَنِ وَالْعَافِنيَ الْغَيْظَ وَالْكَاظِمِنيَ ﴿ :قال تعالى
 :الشاعروقال 

 َوَلْم َيُمْت َمْن َيُكْن باْلَخْير مذُكوراً ... خصائُلُه  مْذموماً َما عاش َمْن عاش 
 

 :الترتيبالتي تحتها خطوط فيما سبق هي على  الكلمات -
 اسم فاعل -اسم مفعول  -اسم مفعول  -اسم فاعل  - أ
 اسم مفعول -اسم فاعل  -اسم مفعول  -اسم فاعل-ب
 اسم فاعل -اسم مفعول  -اسم فاعل  -اسم مفعول  -ج
 اسم فاعل -اسم فاعل  -اسم مفعول -اسم مفعول  -د

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 :اقرأ اآلية الكريمة التالية ثّم أجب. 53
 

 .55 – الرومسورة  ﴾ سَاعَةٍ غَيْرَ لَبِثُوا مَا مُجْرِمُونَالْ يُقْسِمُ السَّاعَةُ تَقُومُ وَيَوْمَ ﴿ :قال تعالى
 

 :هو الوارد في اآلية المّحسن البديعي -
 مقابلة -د        بباق       -ج        سجع      -ب          جناس -أ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 :اقرأ النّص التالي ثّم أجب .54
 
ته شوكةٌ إن  بريق احلياة امتحان شاق  للسالكني، فمنهم من جيتازه يف ضعف وخوٌر، كل ما   صاح وهتاوى من  مس 

 .اإلعياء، ومنهم من جيتازه يف هدى وربابة جأش
 

 :هي( ه شوكةمّست) للعبارةالداللة اإليحائية  -
 وقع أرضاً من اإلعياء -ب   مصيبة حل ت به - أ
 .اجتازه بسهولة -د  اعرتضته صعوبات -ج

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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. قد تقرأ من شعر العرب قبل اإلسالم فال تفهمه، وإن فهمته فال ترى نفسك مرتاحة إليه راغبة يف االزدياد منه 

فما . إن  فيه ألفاظاً غريبة، وتراكي  غري مألوفة يعسر استخراج املعىن منها: وإذا سألك سائل عن السب  قلت
 .اللغوية، وعدم ممارستنا فهم شعر اجلاهلية تشعر به صحيح، وإمنا الذن  يف ذلك علينا لضعف ملكتنا

 
 :جملة الشرط الواردة في النص السابق هي -
 وإن فهمته فال ترى نفسك مرتاحة إليه -ب شعر العرب قبل اإلسالم فال تفهمهقد تقرأ من  - أ
 .إمنا الذن  يف ذلك علينا لضعف ملكتنا اللغوية -د    إن  فيه ألفاظاً غريبة -ج

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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حيرص األب دائماً على توجيه ابنه من الناحية االجتماعية، ليكون فرداً صاحلاً يف احمليط الذي يعيش فيه،      
 .عليَك نفَسك: ويدرس من خالله، وكثرياً ما يرد د عليه عبارة

 
 :هو ي النصّ اسم الفعل الوارد ف -
 عليكَ  -د        عليه         -ج        الذي      -ب      فرداً        -أ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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دونك : وقف الطال  أمام أستاذه، يطل  منه مساعدة؛ لتلخيص فصل من كتاب حمد د، فبادره األستاذ قائالً     
 .الكتاب يا أمحد

 
 :هو بحسب سياقها في النّص السابق؛ (دونك)معنى  -
 هات -د           خذ -ج        بني يديك     -ب     أمامك     -أ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 :اقرأ النّص التالي ثّم أجب. 58 
 

ح خصوصًا يف هذه األيام، فقد اشتد ت املناظرة يف العلم، والتجارة أي العمل الدائم، هو شرط الزم للنجا : اجلد  
وال يقوم مقامه شيء؛ ألن  الذكاء الذي . والصناعة واليراعة، حىت  مل يبق سبيل للنجاح إال للمجتهد فحس 

باق بني حيسبه قوم كافيًا كافاًل للنجاح وهم ال خيدع إال املعجبني بأنفسهم، وضرب القدماء حكاية معروفة عن س
اجليولوجي الشهري الذي كان صانعًا يف قطع احلجارة، و ( مللر)أرن  وسلحفاة تراهنا على سباق، وحكاية 

وا . خمرتع القطار البخاري كان أجريًا الستخراج الفحم احلجري من املناجم( استيفنسن) وكثريون غريهم جد 
 . ووجدوا

 

 :الفكرة الرئيسة في النص السابق هي -
 الذكاء ال يكفي للنجاح-ب   البخاري خمرتع القطار - أ
 .مناظرة بني العلم والتجارة والصناعة -د    من جد  وجد -ج

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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أغل  الناس حيبون العمل حب ًا مج ًا، ويكرهون الكسل كرهًا شديداً، ويعملون وجيتهدون ويدأبون بالليل      
والنهار ال يفرتون، يفضلون الشغل ـ ولو أد ى إىل املوت ـ على احلياة التعسة الدنيئة اليت ال يرضى هبا عييي، وال 

م الذين أد وا ما وج  عليهم وقاموا بعمل ما بل  منهم، أولئك الناس ه. يقيم عليها إال  كل ذليل حقري
 .فاكتسبوا سروراً ال يعدله سرور؛ ألن  أتع  األعمال مفعم باملتعة النفسي ة، وبه حياة اإلنسان األبدي ة

 
 :هي في النّص السابق الفكرة التي لم ترد -

 يعملون لياًل وهناراً دون تع  -ب   احلقري ال يرضى بالذل  إال   - أ
 التع  له متعة خاصة بصاحبها -د  أغل  الناس ال حيب ون العمل -ج

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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وهو من أشرف األخالق وأكرمها، وأعلى . الغض  مع ترك االنتقام احللم هو سكون النفس عند دواعي

 .يبلغ صاحبه ذروة اجملد، ويكسبه مجيل احلمد. مرات  الكمال وأعظمها
 

 :العالقة البارزة بين مفردات العبارات التي تحتها خطوط -
 الغموض -د     التطابق         -ج          الرتادف -ب     التضاد        -أ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :ثّم أجب اقرأ البيت الشعرّي التالي. 61
 

 بيُض المطابخ ال َتْشُكو إماُؤهُم           طْبَخ القدور وال غْسَل المناديل
 

 :في سياق البيت هي( بيضُ )داللة اللون  -
 خبل أصحاب البيت       ـ أ ـ نظافة البيت                                    ب

 ج ـ بيبة قلوب أصحاب البيت                   د ـ كثرة املؤن يف املطابخ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 :اقرأ النّص التالي ثّم أجب .62
 أطفالنا

حنن معشر الشباب الذين األبفال هم أبناء اليوم ورجال املستقبل، وهم أمل الغد املرجو  وفجره املرتق ، وما      
 . ينهض بنا الوبن اليوم رجااًل ونساًء إال  أبفال  األمس

نحن نحّب لهوهم وما فيه من براءة، وضحكهم وما فيه من ... أنا أحّب األطفال وأنت تحبهم أيضًا      
ويكرهون، تأّلق وإشراق، وعربدتهم وما فيها من عذوبة وصفاء، وبكاءهم وما فيه  من تعبير عّما يحبون 

 .ورغبة في الحصول على ما يشتهون
إذا أتيحت ألبفال اليوم تربية صاحلة، وعلٌم نافع، وأخالق قومية، وأجسام سليمة جعلوا من وبن الغد أقوى      

 .وبن، ومن أم ة املستقبل أعي  أم ة
 

 :هو التي تحتها خط؛ أنسب عنوان فرعّي للفقرة الثانية -
 ة الصاحلةد ـ الرتبي  مسات األبفالج ـ   الغد ب ـ  رجال  أ ـ أبناء اليوم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 :اقرأ النّص التالي ثّم أجب. 23

 
، فقد دأب "رايت"و " ولرب: "لطريان ألخوين أمريكيني مهاشاءت األقدار أن يكون الفضل يف حل  مشكلة ا 

وكان رائد . الشقيقان على صنع بائرات من الورق املقو ى والصعود هبا إىل األماكن العالية وإبالقها يف الفضاء
 .الفكرة والتجربة: الفتيني يف عملهما

أنشأا بائرة ذات جناحني متوازيني وما زال األخوان يتدر جان يف حماولتهما من حسن إىل أحسن حىت       
وزو دامها مبحر ك صغري، مث  صعد هبا الشاب ان إىل اجلو  يف مغامرة شجاعة حق قت أحالم رو اد الطريان من أمثال 

 .عباس بن فرناس، وجعال ما كان حيسبه الناس مستحياًل حقيقة واقعة
 

 :المعلومة التي لم ترد في النص السابق هي -
 تقليد والتجربةال: كان رائدمها يف العملب ـ    عملهما بصنع الورق املقو ى خوانأ ـ بدأ األ

 .ألخوان حق قا حلم عباس بن فرناسد ـ ا   ج ـ صنعا بائرة ذات جناحني
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 :اقرأ النّص التالي ثّم أجب .64
 في الصداقة

أقرأت ياسيدي ما كت  ابن املقف ع عن الصداقة والصديق؟ فقال األستاذ : قال الطال  الفىت ألستاذه الشيخ     
ق من أو مل يبالغ فيما أوج  للصدي: فقال الطال  الفىت. نعم قرأته يا بين ، وأعجبت به وانتفعت منه: الشيخ

أال تـ ل قي الصداقة على املرء عبئًا : نعم يا بين  إن ه مل يبالغ أبداً، فقال الطال  الفىت: حقوق؟ فقال األستاذ الشيخ
ا محٌل ال يثبتث له إال  أولو العيم. بلى يا بين  : فأجابه األستاذ الشيخ ثقياًل؟  . إهن 
 

 :الغرض من جملة االستفهام التي ُوِضَع تحتها خّط هو -
 التقريرد ـ      ج ـ التكثري             ب ـ النفي          التعج        -أ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 :اقرأ النّص التالي ثّم أجب. 65

 

 تتأم للك أن تيوره، وأن  كت العامل، هو جامع الشيخ زايد، ف إذا   جوامعمن أعظم  جامعيب يقوم يف مدينة أبو ظ
ر ك ما بلغته اإلمارات من ازدهار وحضارة، وما وصلت إليه من رقي  يف فن   .والبناء اليخرفةروعة بنائه، فست د 

 

 :؛ هوّص السابقالسليم للكلمات التالية بناء على سياقها في الناإلعرابّي الضبط  -
 (بالكسر)ـ  اليخرفة  (  بالفتح) ـ  تتأم لَ ( بالفتح)َ  ـ  كت( بالكسر) أ ـ جامع  
 (بالكسر)ـ اليخرفة  ( بالفتح)ـ تتأم َل ( بالفتح)ـ كتَ  ( بالضم)جامٌع ب ـ 

 (بالكسر)ـ اليخرفة  ( بالضم  )ـ تتأم ل  ( بالفتح)ـ كتَ  ( بالضم)ج ـ جامٌع 
 (بالضم)ـ اليخرفة  ( بالضم)ـ تتأم ل  ( بالفتح)ـ كتَ   (بالضم)د ـ جامٌع 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 :جباقرأ األبيات الشعريّة التالية للشاعر صفّي الدين الحّلّي ثّم أ .66

 

 سلي الرماَح العوالي عن معالينا          واستشهدي البيَض هل خاَب الرَّجا فينا 
 خضـــٌر مرابــــعنا، حمٌر مواضيــــــــــنا              بيٌض صنائعنا، ســـــوٌد وقائعنا      

 يا فــي أمانــــــــيناولو رأيـــنا المنــــــــا             ال يظهر العجُز مّنأ دوَن نْيِل ُمنى    
 

 :هي( بيض صنائعنا)الداللة اإليحائية لتركيب  -
 د ـ الوقار والعظمة  ج ـ اخلري واألمل     السالم والصفاءب ـ  التضحيةأ ـ البطولة و 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 :اقرأ النّص التالي ثّم أجب .67
 النفط

رأى اإلنسان قدميًا قطرات من الييت بافية على وجه املاء، فلم يعرف هلا سببًا، وأبصر حبريات من      
بو، فحسبها اإلسفلت، فتأم لها مأخوذاً مشدوهًا، وشاهد النار منبثقة يف الغال  من بني الصخور ال ختمد وال خت

 .سراً رهيباً وعبدها
 

 :اللفظة التي تدّل على البعد عن األحكام المطلقة هي -
 يف الغال أ ـ سبباً             ب ـ مأخوذاً              ج ـ فحسبها               د ـ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 :اقرأ النّص التالي ثّم أجب .68

 

وبعد أن فحص الطبي  . ذه  ببي  إىل بيت عامل مريض؛ ليكشف عن مرضه، ويصف له الدواء     
سل إليكم لقد عرفت الداء، وبعد قليل سأر : العامل، أدرك أن  سب  مرضه سوء التغذية، فالتفت إىل زوجته وقال

واء، وأرجو أن تستعملوه بكل  حذر ودق ة، وما هي إال  نصف ساعة حىت برق الباب خادٌم، وقد م ليوجة  الد 
 .بعثين الطبي  إليكم هبذا الدواء: العامل لفافة، وهو يقول

ا وجدت قدراً وافياً من النقود       .فتحت اليوجة اللفافة، فلم جتد فيها  دواًء، وإمن 
 

 :ابة المناسبة مما يلي؛ لنسبة النص السابق إلى فّن من الفنوناختر اإلج -
 ألنه يعرب عن مشاعر ذاتية للكات أ ـ ينس  إىل فن  املقال؛ 

 ن جرساً موسيقي اً يف بعض ألفاظهب ـ ينس  إىل الشعر؛ ألنه يتضم  
دة، وإن كان دون حوار  ج ـ ينس  إىل املسرحية؛ ألن فيه شخ  صيات متعد 

 القصة القصرية؛ ألن فيه شخصيات وعقدة وتطوير لألحداث وخامتةينس  إىل د ـ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 الُيْمُن يتَبُع ظلَّْه          والَمْجُد يمشي في ركابهْ 
 

 :في سياق البيت هي( اليمن)داللة صفة  -
 ب ـ الفشل فيما يعتيم القيام به                       يالزمه التوفيق دائماً أ ـ 

 دائماً  ج ـ اخلريات حتيط به                    ج ـ الظل  يتبعه على الدوام
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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م، ول عجيها عن التفاهم مع أبفال املدرسة بالكالم أو اإلشارة كتبت على السبورة زارت سعاٌد مدرسة الصم  والب ك  
 مباذا ميكننا أن نشب ه الصدَق؟: السؤاَل التايل

فإذا يٌد ترتفع، وإذا بفابمة صاحبة اليد اليت ارتفعت تتقد م حنو الس بورة، وترسم خط اً مستقيماً، فأدركت      
لم، فأثنت على البنت، ودَعت  : تقولَ  عندئذ سعاد أن فابمة تريد أن إن  الص دق بريق مستقيٌم، َمن  يسلكه َيس 

 .رفيقاهتا؛ لتهنئتها، وأقبلت األبفال على فابمة يهن ئنها على حسن جواهبا
 

 :العبارة التي تدّل على ذكاء فاطمة هي -
لم  أ ـ كتبت على السبورة                          ب ـ َمن  يسلكه َيس 

 ترسم خط اً مستقيماً د ـ     فابمة صاحبة اليد اليت ارتفعت      ج ـ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :التالي ثّم أجبالقصصّي اقرأ النّص  .71
 لحظة حاسمة

 .يت تلك الليلة القارسة سهراَن يقظاً، فقد من  َي إلينا أن  هجوماً قد يقع علينا يف هذه الليلة بالذاتقض     
، وسنا الربق خيطف األبصار       ر، والرعد يقصف  ذ ذروة اجلبل َمع قاًل،  وكانت الريح تيج   .كنت  أخت 
لرشاشة حنوه، ووضعت إصبعي على اليناد، فسددت  بندقييت ا... وعلى حني غر ة، الح يل شبٌح ييحف حنوي     

، وكررت  النداء مثىن وثالث ور بَاَع  ب ين، وظل  ييحف حنوي، ... وصرخت  فيه أن يقف وينطق بكلمة السر  فلم جي 
اً، فسقط على األرض صريعاً   .فأبلقت عليه النار رش 

كان ! يا َللمفاجأة... وحد قت  يف ضحي يت ومر  الليل  بطيئًا حىت  تنف س الفجر، وغمر نوره ذوائَ  اجلبال،      
داً على الثرى، كان أكرب ذئ  رأيته يف حيا ي  .حيوانًا أغرَب اللون ممد 

 

 :العقدة والحّل في النّص القصصي السابق هما على التوالي كلٍّ من  على تانالدالّ  تانالعبار  -

 (واناً أغرَب اللونكان حي! يا َللمفاجأة)و ( قضيت تلك الليلة القارسة سهرانَ )أ ـ 

ذ ذروة اجلبل َمع قالً )ب ـ   (كان أكرب ذئ  رأيته يف حيا ي)و ( كنت  أخت 

اً، فسقط)ج ـ   (كان أكرب ذئ  رأيته يف حيا ي)و ( فأبلقت عليه النار رش 

 !(يا َللمفاجأة... وحد قت  يف ضحي يت )و ( وظل  ييحف حنوي)د ـ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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رًا جبوار أم ه اليت وقفت أمام واجهة أحد املطاعم، ميسك بتالبيبها، ويتعل ق بثياهبا البالية،       وقف الطفل متسم 
 .موع، وتستجديان حنان اآلخرين، وشفتاه ترجتفان، وكأهنما حتكيان حكايته البائسةعيناه تيرفان الد

ه حنو البائس وأمه، وهو يقول للطفل      تعال يا أخي واجلس : خرج من باب املطعم بفل صغري آخر، واجت 
 .معنا، لقد فهمت ما أردت أن تقوله للناس

 
 وردا في خيارين مما يليمن خالل ملمحين نفسيين  ارج من المطعم لغة الطفل البائسفهم الطفل الخ -

 : هما
راً جبوار أم ه  .أ ـ وقف الطفل متسم 

 .شفتاه ترجتفان، وكأهنما حتكيان حكايته البائسةب ـ 
 .ج ـ خرج من باب املطعم بفل صغري آخر

 .عيناه تيرفان الدموع، وتستجديان حنان اآلخريند ـ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 زلزال أندونيسيا

من كل  مكان، ت ريح جسدها  يأتيها رزقها رغداً األندونيسية حتيا حياة آمنة مطمئنة، ( بايل)كانت مدينة       
اغتالتها حىت  ،وتسند ظهرها إلى األشجار الخضراء في داللعلى رمال شابئ احمليط اهلندي يف َدَعة، 

 .، فيليلت األرض زلياهلا، وأخرجت أثقاهلا، وقذفت محمهاصروف الدهر
كارثة ه   العامل أولو احلمي ة والنخوة، ومنهم دولة اإلمارات ميد ون اليد احلانية للمنكوبني، إىل أن بعد هذه ال     

 . استطاعوا النهوض  ببلدهم من جديد
 

 :هي الترتيبدالالت التراكيب التي تحتها خطوط على  -
 أ ـ حل ت عليها املصائ  ـ جماورة الغابات للبحر ـ وفرة اخلريات

 ابات للبحر ـ حل ت عليها املصائ  ـ وفرة اخلرياتب ـ جماورة الغ
 وفرة اخلريات ـ جماورة الغابات للبحر ـ حل ت عليها املصائ ج ـ 

 د ـ وفرة اخلريات ـ حل ت عليها املصائ  ـ جماورة الغابات للبحر
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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استيقظت صباح يوم من أيام اجلمعة على صوت اهلر ة متوء جبان  فراشي، وتتمس ح      
ها جائعة، فأحضرت هلا بعاماً، فعافته لعل  : يب، وتلح  يف ذلك إحلاحًا شديداً، فقلت  

 .وانصرفت عنه، فقلت لعل ها ظمأى، فقد مت هلا ماء فلم حتفل به
وأخذت تنظر إيل  نظرات تنطق مبا تشتمل عليه نفسها من اآلالم واألحيان، فأث ر يف      

ج  نفسي منظرها، حىت  متن يت أن لو كنت  سليمان أفهم لغة احليوان، ألعرف حاجتها، وأفر  
 . كربتها
       

 :مما يلي اختر خاتمة مناسبة تحمل قيمة تربوية عالية -
 
ا تنظر إىل الباب وتتبعين كل ما اقرتبت  منه، ففتحت هلا الباب، وانطلقت أ ـ  شعرت أهن 

 .ر يتهاع حبتعدو يف سبيلها وتتمت  
ي جتري ب ـ يدرك ابين الصغري أهنا هتوى اللع  بالكرات امللونة، فأحضرها هلا، وهاه

 .وراءها، فتضرهبا حيناً وتستلقي أمامها أحياناً أخرى
ج ـ محلتها برفق بني يدي ، ومسحت بيدي  على وبرها الناعم النظيف، حىت  استأنست، 

 .وغفت جان  النافذة ترق  األفق البعيد
د ـ محلتها برفق بني يدي ، ومسحت بيدي  على وبرها الناعم النظيف، ووضعتها إىل جان  

 . فيه عصفوران مجيالن يرفرفان داخله، حىت غفت وهي مطمئن ةقفص 
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وقف اجلد  أبو أمحد مع أوالده وأحفاده؛ ليلتقطوا صورة تذكاري ة جتمع ثالثة       
كان أبو أمحد شديد االهتمام بأوالده منذ صغرهم حىت صار ابنه . جيال متعاقبةأ

 . أمحد كبري املهندسني يف وزارة الصناعة، وكانوا مجيعاً خري خلف خلري سلف
عادت الذكرى باجلد  إىل سنوات خلت، عندما كان أبو أمحد بفاًل يعيش يف      

وص حبثًا عن اللؤلؤ، وكان على بيت متواضع، يعمل والده يف صيد السمك، والغ
ًا بأوالده يرعاهم وحيثهم على العلم والتحصيل مهما كانت  الرغم من فقره مهتم 

 .الظروف
شعر املهندس أمحد بأن والده قد سرح خبياله بعيداً، وخجل من أن يلفت      

 ابتسم يا والدي مثلنا؛ لنظهر يف الصورة: نظره؛ كي ال حيرجه، فقال له بكل عفوي ة
 .مبتسمني مدى احلياة

 
 :جاء تسلسل األحداث في القّصة على النحو التالي-

 (بال حل  )ة مث النهاية املفتوحة أ ـ املقد مة مث العقد
 ب ـ املقد مة مث العقدة مث احلل  
 مث العقدة مث احلل  ( اخلطف خل فاً )ج ـ املقد مة مث  العودة للخلف 
 د ـ التسلسل التارخيي املتدر ج
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