بسم هللا إلرمحن إلرحمي
أس ئةل مقرتحة همارإت إتصال م 2017 / 3
إلسؤإل الاول  :إقرأ الابيات إلآتية وأجب عن إلس ئةل إليت تلهيـــا
حنن أهل منـــــــــــــازلٍ
أبد ًإ غرإب إلبني فهيا ينعــــــــــــــق
 .1أبين أبينا ُ
يتفرقـــــــــــــــــوإ
 .2نبيك عىل إدلُّ نيا وما من معشـــــ ٍر
مجعهتم إدلّ نيا فلــم َّ
بقني وال بقــــــــوإ
 .3أين إلاكرسة إجلبابرة إللـــــــــــى
كزنوإ إلكنوز مفا َ
 .4من ّ
ّ
ِّــــــــــــــق
لك من ضاق إلفضاء جبيشه
ُ
حّت ثوى حفوإه حل ٌد ضيّ
طلــــــــــــق
أ ّن إلالكم هلم حال ٌل ُم
خرس إذإ نودوإ كن مل يعلمـــوإ
ُ
ٌ .5
..............................................................................................................
 .1ما نوع الهمزة في ( أبَني ) ؟؟
 .2ما الحكمة المستخلصه من البيت الثاني ؟؟
ُ
(نحن أهل منـــــــــــــاز ٍل
 .3ما المقصود بـ
 .4ما المعنى البالغي لالستفهام في البيت الثالث ؟؟
 .5ما داللة (ضاق الفضاء بجيشه ) ؟؟
 .6من هم األكاسرة ؟؟ ولماذا اختارهم الشاعر ؟؟
صور الشاعر األكاسرة ؟؟
 .7كيف ّ
خرس إذا نودوا ) ؟؟
 .8ما داللة (
ٌ
 .9ما مناسبة القصيدة ؟؟
 .10أذكر أهم سمات شعر المتنبي معنى ؟

أبدا ً غراب البين فيها ينعــــــــــــــق ) ؟؟

..............................................................................................................
إلسؤإل إلثاين  :إقرأ الابيات إلآتية وأجب عن إلس ئةل إليت تلهيـــا
ـــــــــــق
 .1أ ّما بنو أوس بن معن إبن ّ ِّإلرضــا
ُ
فأ ّعز من ُُتدَ ى إليه إلينُ
مهنــا ّ
ملرشق
َّ .2كَّب ُت حول دايرمه ملّـــــــا بَدَ ت
إلشموس وليس فهيا إ ُ
وجعبت من أ ٍ
ُ
من فوقها وخصورهـــــــا ال تــورق
حساب أك ِّفّهم
.3
رض ُ
لَهُ ُم ِّّ
بك ماكن ٍة ت ُ ْس َتنْشَ
ـــــــــــــــق
روإئـــح
 .4وتفوح من طيب إلثناء
ُ
ٌ
ـــــــــــــــق
إمه ال تع َب
 .5مسكيّ ُة إلنفحات إال أَّنَّ ــــــــــــا
ُ
وحش َّي ٌة بسو ُ ُ
ــــــــــق
 .6أ ُمريد مثل محم ّ ٍد يف عرصنـــــــــا
ال تبلُنا بطالب ما ال يُل َح ُ
............................................................................................................
 .1من مه بنو أوس ؟؟
 .2ما معىن ( ُُتدى ) و ( إلينُق ) و ( ماكنة ) ؟؟
 .3ما إذلي دعا إلشاعر أن ّ
يكَّب ؟؟ وما معىن إلزايدة يف إلفعل ( َّكَّب ) ؟؟
 .4ما إلفكرة إملس تقاة من إلبيت إخلامس ؟؟
 .5وحض إلصورة إلفن ّية يف ( حساب أك ِّفّهم )
َّ .6مم يتعجب إلشاعر يف إلبيت إلثالث ؟؟ وعالم يد ّل ذكل ؟؟
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 .7وحض إلصورة إلفن ّية يف إلبيت إلرإبع
 .8شعر إملتنيب سائر يف إلناس ؛ علل
 .9ما إلسمة إليت َّمتَّي هبا إملتنيب بني شعرإء إلعرب ّية ؟؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إلنص إلآيت وأجب عن إلس ئةل إليت تليه :
إلسؤإل إلثالث  :إقرأ ّ
ويتوإىل إس مترإر إلرعاية إلهامشي ّــة ابهامتم إملكل عبد هللا إل ّول – رمحه هللا – مبدينة إلقدس ورعايته لها  ،عىل ما اكن يوإهجه
من ُتدّايت ٍ وعقبات ٍ  ،وهو ما يؤك ّــد رؤية إلهامشيني فهيا  ،فهي ّبوإبة إحملب ّـــة وإلسالم  ،ورمز ملس تقبل يهنض عىل
إلت ّـــسامح وإحلوإر وإحرتإم إذلإت وإلآخرين  ،لقد أمر إملكل عبدهللا إل ّول – رمحه هللا – جيشه ابدلفاع عن ثرى هذه
ردين عىل أسوإرها  ،ليبقوإ جنوما ً ساطعة ً ي ُــهتدى هبا يف ظلمة ليل إلم ّـّــة
إلعريب إل ّ
إملدينة إملقدّسة  ،وسقط شهدإء إجليش ّ
ّ .مث جاء إستشهاده يف ما بعد عىل ّبوإبـــة إلقصـــى  ،دليال ً دإمغا ً عىل معق إلعالقة ومتيـّـزها بني إلهامشيني وإلقدس ،
إلوجدإين وأبرزه حضورإ ً  ،فقد اكن إملكل إلش ّـّــيخ إملؤسس – رمحه هللا –
ليشك ّـــل ابستشهاده أعظم صور الارتباط
ّ
إلصدق وإلعدل وإلكَّبايء  ،ساعيــا ً لتحقيق إلوحدة
قابضــا ً عىل مجر إلعروبــة  ،حممتال ً صعوبة زمانه ابلوع و ّ
............................................................................................................................
 .1ما المقصود بكل من  :ليل األمة  ،،،الدليل الدامغ
النص
 .2بيّن رؤية الهاشميين للقدس حسب ورودها في
ّ
 .3ما داللة استشهاد الملك عبدهللا االول على بوابة األقصى ؟؟
 .4أذكر ثالثا من الصفات التي كان يتمتع بها الملك المؤسس .
 .5ما الهدف الذي كان يسعى الملك المؤسس لتحقيقه ؟؟
 .6ما داللة قول الكاتب  " :قابضا على جمر العروبة " ؟؟
 .7وضح الصورة الفنية في العبارة المخطوط تحتها في النص
 .8علل تسمية الملك عبدهللا األول بالشيخ والمؤسس ؟

........................................................................................................................................
إلسؤإل إلرإبع  :إقرأ الابيات إلآتية وأجب عن إلس ئةل إليت تلهيـــا
هو للرض ن ُ ْسغُها ,وإل ِّقــــوإ ُم
من ضلوع إجلبال فُ ِّ ّجر مــــــــــا ٌء
إلروي حا ًال أقامــــــــــوإ
إلــــــــــــري
مدّ فهيا إلنباط قافية
وعند ّ
ّ
ُّ
إلوقت أرضُ ه ال تُضــا ُم
َ َْي ُرس َ
رس ُح ّ ِّر إجلنــــــــــــــاح ترإه
لك ن َ ٍ
رسح َّ
فا ُلو ُ
يقات دهش ٌة وهُيــــــــــا ُم
وطوف
َ ّ ِّ
إلطرف يف إلصيل ِّّ
ٍ
قرصت عن بلوغها إلفهــــــام
لغـــــــــات
يف إتساق إلكروم بوح
.......................................................................................................................................
 -1عالم يعود الضمير ( هو ) في البيت األول ؟؟
إالم رمز الشاعر بـ ( النَّسْر ) وما الهدف من توظيفه ؟؟
َ -2
 -3لماذا اختار الشاعر وقت األصيل للتمتع بجمال ضانا ؟؟
طوف
 -4ما المعنى المستفاد من الزيادة في الفعلين ّ :
سرح ِّ ّ ،
 -5يذهب الشاعر إلى ّ
أن المشهد إذا كان جميالً يختصر الوقت  ،هل توافقه ؟؟ وما العبارة الدّالة على
ذلك ؟؟
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 -6ما هي عناصر الجمال التي أثّرت في نفس الشاعر ؟؟
 -7ما المقصود بـ ( لغا ٍ
ت ) في البيت األخير ؟؟
 -8ما معنى ( نُسغها  ،ال ِّقوام ُ ،هيام ) ؟؟
 -9ما مفرد أفهام ؟؟ وما جمع أصيل ؟؟
ما داللة تصغير أوقات ؟؟
-10
يشير البيت الثاني إلى نسق معيشي ساد عند العرب األنباط  ،وضّحه
-11

إلنص إلآيت وأجب عن إلس ئةل إليت تليه :
إلسؤإل إخلامس  :إقرأ ّ
إن ّــنــ أكتب عباريت إلخيـــرة وأبتسم ؛ مفا حاجيت للالكم وأان منبوذ ٌ معزول ٌ يش يح عنــّــ إمجليع بوجوههم ،
ويفرقون ملنظري إلض ّـّــامر إملغطــّــى ابلقروح و .....وال ألوهمم  ،إن ّـــين أعيش نتاجئ إجلهل وإلفرإغ وإلت ّـــبعي ّـّــة  ،غريب كيف
إبتسمت وأرإين إلآن أصارع خمنوقا ً رغبة ً رشسة ً يف إلباكء وندإء أمــّـــ لدفن وهجـــ يف حضهنا طالبا ً إلص ّـــفح ؟ رمبا
تكون هذه إلســّـطور أآخــر ما أس تطيع كتابته  ،مفا تبقــّــى يل من خالايي إلبيضــاء إدلّ فاعي ّـّــة ينحدر متقلــِّّــصا ً وياكد يكون
يف حدود إمخلسني فقط  ،مم ّـّــا يعين أ ّن إصابتــ ابلعمــى ابت وش يكــا ً وقوعها  ،فهي هبة إلفريوس إلتدمريي ّـــة يف خالاي
عيين .
إلش بكي ّـّــة يف ّ
قد جعلنـــ هللا مبسلكـــ عَّبة ً  ،وما كتبت قصاصايت إال رمحة ً ابلآخريــن ولجن ّـــهبم ألوإنــا ً من إلعذإب ال ت ُــطاق
 ،ومعاانة فوق الاحامتل  ،وخوفا ً ووحدة ً وضعفا ً وهوإنــا ً تضايه يف أملها شدّة ً أمل أعضــاء جسدي  ،إذ يرصخ إلوإحد مهنا
ملهوفا ً مس تغيثا ً من ويــل ما هو فيـــه  ،فري ّد إس تغاثته أنني أعضاء ٍ أخرى ال ي ُــم َــك ّــِّهنا ضعفها حتــّــى من طلب إلغوث ،
وكن ّــين هبمسها إلوإهن يقول  :أين إملوت منــّــ ؟ أين إملوت منــّـــ ؟؟
 -1ما معىن لك من  ( :يش يح  ،،،إلضامر  ،،،إلوإهن )
 -2ما إملشاعر إليت دفعت إلاكتب لكتابة قصاصاته هذه ؟
 -3ما إلآثــار الاجامتعيّــة عىل إملصاب اباليدز ؟
 -4كيف ّبرر إلاكتب للناس نفورمه من منظره ؟
 -5وحض ما كنـّـى عنه إلاكتب يف قولــه  " :وندإء أمــّـــ لدفن وهجـــ يف حضهنا طالبا ً إلص ّـــفح .
 -6مب يصاب مريض إاليدز عندما يصل عدد خالاي إدلم إلبيضاء (  ) 50خليّـة ؟
إلنص ؟
 -7ما إلسبب إذلي دفع إلاكتب لكتابة هذه إلقصاصات كام ورد يف ّ
 -8وحض إلصورة إلفني ّــة يف قول إلاكتب  :أصارع خمنوقا ً رغبة ً رشسة ً يف إلباكء
 -9ما إملعىن إلبالغ لالس تفهام يف قوهل  ":أين إملوت منــّــ ؟ أين إملوت منــّـــ " ؟؟
إلنص ؟؟
 -10ما إلفن إذلي ينمت إليه ّ
 -11علل كرثة إلصور الادبية رمغ إلفحوى إلعلمية للنص ؟؟
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إلنص إلآتـــ وأجب َّمعا يليه :
إلسؤإل إلسادس  :إقرأ ّ
إلقصة إملرسحيّة بذل هجدإ كبريإ وهو يعاجلها يف حماو ٍةل الكتشاف عنارصها  ،من ماكن وزمان وخشوص
انقد ّ
وأحدإث  ،وُتليلها بأفضل إلطرق إملُم ِّكنة وإملعروفة عند إلنقّاد  ،وهو يرجو أن يكون هدفه إجيابيا ُ ،وَي َسب هل
ال عليه .
إلنص
 -1إس تخرج من ّ
مجع قةل
إمس تفضيل
إمس مفعول لفعل ثاليث
إمس فاعل لفعل ثاليث
فعل جمرد
فعل مزيد
مجةل يف حمل نصب حال
مجةل يف حمل رفع خَّب
فعل مبين للمجهول
إمس منسوب
مصدر لفعل غري ثاليث
مصدرإ مؤوال
صيغة منهتيى مجوع
إمس معطوف جمرور
إمس فاعل لفعل غري ثاليث
..................................................................................................................................................

 -2أعرب ما ُتته خط
 -3ما معىن حرف إجلر ( إلباء ) يف  :وُتليلها بأفضل إلطرق
هباء
 -4ما نوع ( مك ) يف  :مك ِّ ّ
شاب أضاع معره ً
 -5ما نوع ( ما ) يف  :أ -سأمعل مبا أوصيتين بـه ب -إمعل إخلري ما إس تطعت ج -إنَّام إلهمك إهل وإحد
طالب جم ٌّد
 -6حدد إملمنوع من إلرصف يف  :سلامن بن محمود ٌ
إلرصيف لك من ( ي َ ِّص ُل  ،،،أ ِّفق  ،،،يس َعون )
 -7ما إلوزن َّ
 -8ما إملادّة إللغويّة ( إجلذر إللغوي ) لـ ( بساتني  ،،إتّاكل  ،،،ليبتغوإ )
إحلق
صوب إخلطأ يف  :سوف ال أقول إال ّ
ِّّ -9
طالب ال ِّ ّ
معّل ٌ
 -10ما نوع ( ال ) يف  :أ -وأ ّما إلسائ َل فال تهنر ب -أنت ٌ
إحر قلباه ممَّن قلبه َش ِّ ُِب
ِّّ -11
مس إلسلوب إللغوي يف  :أ -إنّام أنت ٌ
منذر ب -و َّ
جيب أن نذهب مع ًا
 -12أعرب إملصدر إملؤول يف إمجلةل إلآتية بعد إستبدإهل ابملصدر َّ
إلرصحي ُ :
 -13ما إملعىن إذلي تفيده إلزايدة يف إلفعال إخملطوط ُتهتا يف  :أ -قال تعاىل  " :يُقلّب هللا إلليل وإلهنار "
ب -هاجين إلشوق فان ُ
ثنيت للاميض  .جّ -كَّب إحلجاج
 -14ما نوع إخلَّب يف  :إلقرإءة إجل ّيدة متع ُة إلنَّفس
ُ
سافرت وطلوع إلفجر
 -15أعرب ما ُتته خطّ يف  :أ -يرجتف إملوظفون خوفــا ً ب -إحرتمته حينا ً وكرهته أحياان ً ج-
مسريإ أو َّ
ليس َّ
خمري ًإ ابملطلق
تاكسال وقد حان إ ِّجل ّد ؟؟ هـ  -إال ُ
نسان َ
د -أ ُ
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