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أسئلة مهارات االتصال -اللغة العربية
المستوى الرابع -صيفي 2016 /م

السؤال األول:
اقرأ النص ثم أجب عن األسئلة:

أحببت فيك عراق روحي أو حببتك أنت فيه؛
اي أنتما ،مصباح روحي أنتما  ،وأتى املساء
والليل أطبق  ،فليشعا يف دجاه فال أتيه
إيل ما كمل اللقاء !
لو جئت يف البلد الغريب ّ
امللتقى بك والعراق على يدي ..هو اللقاء
شوق خيض دمي أليه  ،كأن كل دمي إليه اشتهاء
جوع إليه  ..كجوع كل دم الغريق إىل اهلواء .

.

شوق اجلنني إذا اشرأب من الظالم إىل الوالدة !
إين ألعجب كيف ميكن أن خيون اخلائنون !
أخيون إنسان بالده ؟
إن خان معىن أن يكون  ،فكيف ميكن أن يكون ؟
الشمس أمجل يف بالدي من سواها ،والظالم
حىت الظالم ،هناك ،أمجل  ،فهو حيتضن العراق
اذكر معاين الكلمات اآلتية:

 الليل أطبق :اشتد ظالمه دجاه:ظلمته -اشتهاء :الرغبة ابلشيء
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 فليشعا :لينشرا ضوءمها حيتضن:يتوىل رعايته خيض:حيرك -اشرأب :املصدر(:اشرئباب) أي رفع عنقه لينظر
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أجب عن األسئلة اآلتية:
س -: 1من املخاطبة يف السطر األول؟ املخاطبة هي احلبيبة  ،فهو ال يدري أأحب العراق ألن احلبيبة
فيه أم أحبها ألهنا يف العراق

س :2أ -من قصد أبنتما ؟ احلبيبة والعراق وهنا جند توحد بني العراق واحلبيبة .
ب -على من يعود الضمري فيما أييت:
فيــك :الكاف عائدة على احلبيبة

فيــه:اهلاء عائدة على العراق

س -: 3مب يشبه الشاعر ( احلبيبة والعراق) وكيف عرب عن توحدمها يف نفسه ؟
يشبهما ابملصباح الذي سيبدد من حياته الظلمة فال يضيع طريقة ،فهو يرامها شيئا واحدا يثري حياته .
س -4ما داللة املساء والليل؟ الضيق بسبب الغربة اليت حيياها الشاعر ؟
س-5عالم يعود الضمري يف(فليشعا) ؟ احملبوبة والعراق .
س-6مىت ال يكتمل اللقاء؟ إن جاءته احلبيبة لتلقاه خارج العراق .
س-7مىت يكتمل اللقاء ؟ إن لقيها ولقي العراق .
س-8مب شبه الشاعر شوقه إىل العراق ؟ رسم مالمح شوقه للعراق بصورة فنية معاصرة :
 بشوق اجلنني حني يرفع رأسه ابحثا عن النور . وبشوق الغريق إىل تنفس اهلواء . -9أين يريد الشاعر االلتقاء ابحلبيبة ؟ يف العراق .
 -10يرى الشاعر أن اللقاء خارج العراق انقص ما السطر الدال على ذلك ؟ لو جئت يف البلد الغريب

إيل ما كمل اللقاء .

 -11أي بلد غريب قصد الشاعر؟ الكويت ؟
-12مم يتعجب الشاعر ؟ يتعجب أن يكون هناك خائن لبلده .
 -13ما املعىن الذي يفيد االستفهام ؟

أخيون إنسان بالده ؟ التعجب واإلنكار .

-14مل يرى الشاعر الظالم مجيال ؟ ومل يرى الشمس يف العراق أمجل من سواها؟
ألهنما خييمان فوق العراق فشدة شوقه وتعلقه ابلوطن جعلته يرى كل شيء يف بالده هو األمجل حىت الظالم
الذي ال يفضله أحد .
س-15وضح الصورة الفنية يف  ( -1 :شوق خيض دمي إليه  ،كأن كل دمي اشتهاء )
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شبه الشاعر شوقه إىل العراق كأنه أداة حترك دمه ابجتاه العراق .
ويشبه الدم إبنسان يشتاق للعراق ويشتهي لقاءه وداللة الصورة شدة الشوق للعراق .
 -2جوع إليه كجوع كل دم الغريق إىل اهلواء .

شبه اشتياقه للعراق كاجلوع وشبه اشتياقه للعراق وحاجته له كحاجة وشوق الغريق للهواء .
-3شوق اجلنني إذا اشرأب من الظالم إىل الوالدة ؟ شبه الشاعر شوقه للعراق كشوق اجلنني لرؤية النور -4
حىت الظالم ،هناك،أمجل،فهو حيتضن العراق ؟
شبه الظالم إبنسان حيتضن العراق .
س -16وضح قول الشاعر (إن خان معىن أن يكون ،فكيف ميكن أن يكون ؟ )

ربط الشاعر بني حفاظ اإلنسان على وطنه وإخالصه له كحفاظه على نفسه وكياهنا ووجودها فإن ّفرط
بوطنه فقد ّفرط بكيانه ووجوده و(االستفهام يف  :فكيف ميكن أن يكون
( للتعجب واإلنكار) .

س -17ما الفكرة الرئيسة يف النص السابق ؟.
 توحد العراق واحلبيبة يف روح الشاعر .  -كره اخليانة واخلائنني .شع أو شعع
س-18ما اجلذر اللغوي لكلمةّ :
فيشعاّ :

س :19ما امليزان الصريف لكل من :حببتك (ف علْتُك)

امللتقى ( املُْفت عل)

السؤال الثاني:
اقرأ النص ثم أجب عن األسئلة:

اعلم أن العدوان على الناس يف أمواهلم ذاهب آبماهلم يف حتصيلها واكتساهبا  ،ملا يرونه حينئذ مـن
أن غايتهــا ومصــريها ،انتهاهبــا مــن أيــديهم ،وإذ ذهبــت امــاهلم يف اكتســاهبا وحتصــيلها  ،انقبضــت
أيــديهم عــن الســعي يف االكتســاب  ،وعلــى قــدر االعتــداء ونســبته  ،يكــون انقبــا الرعــااي عــن
الســعي يف االكتســاب  ،فــإذا كــان االعتــداء كثـريا عامــا يف مجيــع أبـواب املعــا  ،كــان القعــود عــن
الكســب كــذلك ؛ لذهابــه ابآلمــاب مجلــة  ،بدخولــه مــن مجيــع أبواهبــا  ،وان كــان االعتــداء يسـريا ،
كان االنقبا عن الكسب على نسبته .
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اذكر معاين املفردات اآلتية:
 العدوان :جذرها :عدو ,جتاوز احلد والظلم مصريها :جذرها صري .ما انتهى إليه األمر انقبضت  :امشأزت  .كفت -املعا  :ما تكون فيه احلياة من مطعم ومشرب

 غايتها :جذرها غيا ،النهاية انتاهبا  :جذرها هنب  ،أخذه قهرا السعي :العمل ،والقصد -يسري :جذرها يسر .القليل

األسئلة:
س -:1ما نتيجة العدوان على أموال الناس وما األثر املرتتب على ذلك ؟
النتيجة -1 :يذهب العدوان على أمواب أانس آبماهلم يف حتصيلها واكتساهبا.
 -3القعود عن الكسب
 -2تنقبض أيدي الناس عن السعي يف االكتساب
س -:2ما األثر النفسي واالقتصادي املرتتب على االعتداء على أموال الناس ؟
االقتصادي  :تنقبض أيدي الناس عن السعي يف االكتساب ( يتأثر اقتصاد البلد )
النفسي :يذهب العدوان على أمواب الناس آبماهلم يف حتصيلها واكتساهبا.س -:3مب فسر ابن خلدون ذهاب آمال الناس بسبب االعتداء على أمواهلم ؟
ملا يرونه حينئذ ،من أن غايتها ومصريها ،انتهاهبا من أيديهم.
س -:4ما العالقة بني االعتداء على األموال وانقباض أيدي الناس عن السعي يف االكتساب؟

إذا كان االعتداء كثريا عاما يف مجيع أبواب املعا  ،كان القعود عن الكسب كذلك؛ لذهابه ابآلماب مجلة،

بدخوله من مجيع أبواهبا ،وإن كان االعتداء يسريا ،كان االنقبا

عن الكسب على نسبته.

س -:5فيمن قيل مفخرة من مفاخر التخوم املغربية ؟ ابن خلدون
س -:6اذكر ثالثة أعمال البن خلدون:
 -1شرح الربدة

 -2خلص الكثري البن رشد والرازي

 -3كتاب يف احلساب

س -:7من أي كتاب أخذ هذا النص ؟ كتاب العرب وديوان املبتدأ واخلرب
س -:8مب عرفت مقدمة كتاب العرب وديوان املبتدأ واخلرب ؟ عرفت مبقدمة ابن خلدون
س -: 9ما املوضوع األساسي يف النص ؟ أثر الظلم وعواقبه
س -:10ما جنسية ابن خلدون ؟ تونسي من أصل أندلسي إشبيلي
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اقرأ النص اآلتي ثم أجب عن األسئلة:

نظ ـراأل ألمهي ـَّـة القــدس ومســجدها األقصــى لــدى املســلمني فقــد حظيــت ابهتمــام ورعايــة

خاص ة على مر العهود اإلسالمية ،وكان دور اهلامشيني يف أجيالنا املعاصرة دورا متميـزا واهتمـامهم
ابلقدس ومسجدها املبارك اهتماما متواصال  ،ظهر يف مراحل متالصقة ،فسجل هلـم اتري ُ األمـة

ثالثة إعمارات متميـزة وعظيمـة للمسـجد األقصـى املبـارك وقبـة الص خرة املشـرفة يف إطـار عنـايتهم
الشاملة للمدينة املقدسة .
 -1استخرج من النص ما يأتي:
امسا منسواب :اهلامشيني ،اإلسالمية
اسم مكان  :مسجد
مبارك
اسم مفعوب لفعل رابعي َ :
مصدرا صناعيا :أمهيّة
اسم تفضيل  :األقصى
مصدرا صرحيا لفعل مخاسي  :اهتمام فعله ( :اهـ ت م م)
اسم فاعل لفعل رابعي :معاصرة فعله  :عاصر متالصقة فعله ( :الصق)
خاصة،عظيمة
صفة مشبهةّ :
صيغة منتهى اجلموع  :مراحل
ي ز)
اسم فاعل لفعل مخاسي  :متواصلة ،من الفعل (تواصل) متميّزة ( ت م ْي َ
 -2أعرب ما حتته خط:

خاص ة :نعت جمرور وعالمة جره تنوين الكسر.

دورا  :خرب كان منصوب وعالمة نصبة تنوين الفتح.
اتري ُ  :فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة.

الصخرة :مضاف إليه جمرور وعالمة جره الكسرة.
 -3صغ اسم املفعوب من الفعل
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