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أسئمة مقترحة الوحدة األولى ( سورة آل عمران )
السؤال األول  :اق أر النص اآلتي من سورة (آل عمران ) ،ثم أجب عن األسئمة التي تميو:
لربك واسجدي
" واذ قالت المالئكة يا مريم ّ
وطيرك واصطفاك عمى نساء العالمين * يا مريم اقنتي ّ
إن المّو اصطفاك ّ

إن
الراكعين * ذلك من أنباء الغيب نوحيو إليك وما كنت لدييم إذ يختصمون * إذ قالت المالئكة يا مريم ّ
واركعي مع ّ

اهلل يبشرك بكممة منو اسمو المسيح عيسى بن مريم وجييا في الدنيا واآلخرة ومن المقربين * ويكمم ال ّناس قي الميد
وكيال ومن الصالحين * قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال ِ
كذلك اهلل يخمق ما يشاء إذا قضى أم ارُ
ّ

فإ ّنما يقول لو كن فيكون*

 -1ما مناسبة اآليات الكريمة التي أمامك ؟

 -2وضح الكناية في الكممة التي تحتيا خط في قولو تعالى(ويكمم ال ّناس قي الميد وكيال ).
 -3ما داللة تكرار (اصطفاكِ )في اآلية األولى؟
 -4وضح داللة (الخمق ) في قولو تعالى" ِ
كذلك اهلل يخمق ما يشاء ".
 -5ما معنى كممة (كيال )الواردة في اآليات الكريمة ؟
 -6ما فضل اهلل عمى مريم عمييا السالم ؟

 -7ما المشار إليو في (ذلك) في قولو تعالى " ذلك من أنباء الغيب نوحيو إليك "؟
 -8اذكر أم ار خارقا لمعادة ورد في اآليات الكريمة .
 -9ما المحسن البديعي بين (الدنيا واآلخرة)؟
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إليك "؟

أكثر القرآن من استخدام األسموب القصصي ،ما فائدة ىذا األسموب؟

لماذا خاطبت اآليات الرسول محمد صمى اهلل عميو وسمّم في قولو تعالى" ذلك من أنباء الغيب نوحيو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
السؤال الثاني  :اق أر النص اآلتي من سورة (آل عمران ) ،ثم أجب عن األسئمة التي تميو:
إن المّو اصطفى آدم ونوحاُ وآل إبراىيم عمى العالمين * ذريَّة بعضيا من بعض واهلل سميع عميم *إذ قالت امرات
" ّ

رب إني وضعتيا
فمما وضعتيا قالت ِّ
محر ار ّ
عمران ّ
رب إ ّني نذرت لك ما في بطني ّ
فتقبل م ّني إ ّنك أنت السميع العميم * ّ
وذريتيا من الشيطان الرجيم *
أنثى واهلل أعمم بما وضعت وليس الذكر كاألنثى وانّي سميتيا مريم وانّي أعيذىا بك
ّ

زكريا المحراب وجد عندىا رزقا قال يا مريم
زكريا كمّما دخل عمييا ّ
ربيا بقبول حسن وأنبتيا نباتاُ حسنا وك ّفميا ّ
فتقبميا ّ
ّ

إن اهلل يرزق من يشاء بغير حساب*
أ ّنى لك ىذا قالت ىو من عند اهلل ّ
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 )1ما مناسبة اآليات الكريمة ؟
ب -عالم يدل ذلك ؟

ذرية األنبياء.
 )2أ-بم وصف اهلل تعالى ّ
 )3اذكر أم ار خارقا لمعادة ورد في اآليات الكريمة السابقة

. )4وضح جمال التصوير في قولو تعالى (وأنبتيا نباتاُ حسنا ).

 )5اضبط (حرف العين) في الكممة التي تحتيا خط في اآليات الكريمة التي أمامك .
 )6ما المعنى البالغي في قولو تعالى(أ ّنى لك ىذا )؟
المغوية لكل كممة من الكممات اآلتية؟
 )7ما المادة
ّ
،اصطفى .
ذرية ،سميتيا
ّ

 )8ما دال لة المضار لمفعل (أعيذىا )الوارد في اآليات الكريمة ؟
 )9ما المعنى الذي أفادتو الجممة المعترضة (واهلل أعمم بما وضعت )؟

 )11استخرج من اآليات الكريمة( منادى مضاف ).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أسئمة الوحدة الثالثة ( واحر قمباه)
(واحر قلباه)  ،ثم أجب عن األسئلة التً تلٌه :
السإال األول  :اقرأ النص اآلتً من قصٌدة
ّ

ومن بجسمً وحالً عنده سقم
واحر قلبــــاه ممن قلبه شبم
ٔ) ّ
حب سٌؾ الدولة األمم
ٕ)ما لً أك ّتم ح ّبا قد برى جسدي وتدّ عً ّ
وأسمعت كلماتً من به صمم
أدبً
ٖ)أنا الذي نظر األعمى إلى
ّ
لو أنّ أمركم من أمرنا أمم
ٗ)ما كان أخلقنا منكم بتكرمة
٘)لٌت الؽمام الذي عندي صواعقه ٌزٌلهنّ إلى من عنده الد ٌّم
ّ
الرسم
)ٙأرى ال ّنوى ٌقتضٌنً كل ّ مرحلة ال تستقل ّ بها
الوخادة ّ
وشر ما ٌكسب االنسان ما ٌصم
شر البالد مكان ال صدٌق به
ّ
ّ )7
أ -ما الؽرض الشعري للقصٌدة ؟
مم ٌشكو الشاعر فً البٌت األول ؟
ب-
ج -وضح الصورة الفن ٌّة الوردة فً البٌت الخامس .
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د -وضح الكناٌة فً قول الشاعر (قلبه شبم).
ه -استخرج من األبٌات مثاال على الطباق .
و -ما العاطفة البارزة فً البٌت األول ؟
ز -ما الجذر اللؽوي لكلمة(ٌصم)؟
ح -وضح معنى كلّ كلمة من الكلمات التً تحتها خط فً األبٌات التً أمامك .
ط -ما المعنى البالؼً لالستفهام الوارد فً البٌت الثانً ؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أسئلة مقترحة( الوحدة الثالثة )
" ولعل ّ من أه ّم أسباب الحزن ضٌق األفق  ،وكثرة تفكٌر اإلنسان فً نفسه ح ّتى كؤ ّنها
مركز العالم  ،وكؤن الشمس والقمر والنجوم والبحار واألنهار واألمة والسعادة والرخاء كلّها
خلقت لشخصه  ،فهو ٌقٌس كل ّ المسائل بمقٌاس نفسه  ،وٌدٌم التفكٌر فً نفسه وعالقة
العالم بها  ،وهذا ٌسبب البإس والحزن ،فمحال أن ٌجري العالم وفق نفسه * ألنّ نفسه
وسع أفقه ،ونظر إلى
لٌست المركز  ،وإ ّنما هً نقطة صؽٌرة على المحٌط العظٌم  ،فإن هو ّ
العالم الفسٌح ،ونسً نفسه أحٌانا ،أو كثٌرا شعر بؤنّ األعباء الّتً تثقل كاهله  ،والقٌود التً
تثقل بها نفسه قد خ ّفت شٌئا فشٌئا ،وتحلّلت شٌئا فشٌئا ".
ٔ -ما اسم المإلؾ الذي أخذ منه النص الذي أمامك ؟
ٕ -اذكر مظاهر انؽالق اإلنسان على نفسه كما ورد فً النص .
ٖ -كٌؾ ٌستطٌع اإلنسان تجاوز هذا االنؽالق ؟
ٗ -وضح الصورة الفن ٌّة فً ما تحته خط فً عبارة "والقٌود التً تثقل بها نفسه قد خ ّفت
شٌئا فشٌئا ".
٘ -وضح داللة عبارة " وكثرة تفكٌر اإلنسان فً نفسه ح ّتى كؤ ّنها مركز العالم " كما
النص .
وردت فً
ّ
 -ٙما أهمٌة توظٌؾ الكاتب لبعض عناصر ال ّطبٌعة فً النص؟
النص الذي أمامك ؟
 -7ما عالمة الترقٌم المناسبة مكان النجمة فً
ّ
 -8اضبط أواخر الكلمات التً تحتها خط فً النص الذي أمامك .
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 -9استخرج من النص الذي أمامك :
اسم مكان  ،صفة مشبهة  ،توكٌد معنوي  ،اسم تفضٌل  ،فعل مضارع معتل اآلخر
وب ٌّن عالمة إعرابه .
ٓٔ -ب ٌّن سبب كتابة الهمزة على نبرة فً كلمة (شٌئا ُ ).

ٔٔ -ب ٌّن سبب كتابة الهمزة بالصورة التً جاءت علٌها فً ما تحته خط فً
عبارة " وإ ّنما هً نقطة صؽٌرة على المحٌط العظٌم ".
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
"الحٌاة فنّ * والسرور كسائر شإون الحٌاة فنّ ؛ فمن عرؾ كٌؾ ٌنتفع بهذا
الفنّ  ،استثمره واستفاد منه وحظً به  ،ومن لم ٌعرفه لم ٌعرؾ أن ٌستثمره .
قوة االحتمال ؛ فما إن ٌصاب المرء
السرور ّ
ّأول درس ٌجب أن ٌتعلّم فً فنّ ّ
الصدر ،كاسؾ الوجه  ،ناكس البصر  ،تتناجى
بال ّتافه من األمور ح ّتى تراه حرج ّ
،وتقض مضجعه ،وتإرق جفنه  ،وهً إذا حدثت لمن هو أقوى
الهموم فً صدره
ّ
رضً البال فارغ
تحرك منه نفسا ،ونام ملء جفونه
ّ
احتماال ،لم ٌلق لها باال ،ولم ّ
الصدر".
ّ
ٔ -اكتب ثالثة مإلفات للكاتب أحمد أمٌن .
سرور ف ّنا ؟
ٕ -لم ع ّد الكاتب ال ّ
السرور لنفسه ،وضح هذا .
ٖ -إنّ قوة االحتمال لدى المرء تجعله أقدر على جلب ّ
الصورة الفن ٌّة فً مت تحته خط فً عبارة"تتناجى الهموم فً صدره ".
ٗ -وضح ّ
٘ -علل كثرة استخدام الكاتب ألسلوب التفضٌل .
تقض مضجعه ".
 -ٙوضح الكناٌة فً جملة "
ّ
 -7ما الجذر اللؽوي لكلمة ( استثمره)؟
النص الذي أمامك ؟
 -8ما عالمة الترقٌم مكان النجمة فً
ّ
النص تركٌبا ٌحمل معنى ( عابس).
 -9استخرج من
ّ
ٓٔ -استخرج من النص :
أسلوب شرط جازم وحدد عناصره  ،اسم مكان  ،اسم تفضٌل
ٔٔ -أعرب الكلمات التً تحتها خط إعرابا تا ّما.
النص الذي أمامك .
ٕٔ -اضبط آخر كلمة (ٌصاب ) حسب ورودها فً
ّ
النص الذي أمامك ؟
ٖٔ -عالم ٌعود الضمٌر الهاء فً كلمة (تراه) الواردة فً
ّ
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الوحدة الخامسة ( :سؤكتب عنك ٌا وطنً ) للشاعر محمود فضٌل التل ّ .

األول
أسئلة المقطع ّ
ٔ -اذكر مظهرٌن ع ّبر بهما ال ّ
شاعر عن شوقه لوطنه .
ٕ -انتقى ال ّ
سطر الذي ٌدل
شاعر كل ّ ما هو جمٌل من كلمات لٌع ّب َر بها عن ح ّبه لوطنه ،حدد ال ّ
على ذلك .
ٖ -استخرج من المقطع ما ٌدل على الخٌر مع قلة موارده فً األردنّ .
ٗ -ال تقؾ العوائق أمام ال ّ
شاعر فً تلبٌة نداء الوطن .
سطر الذي ٌدل ّ على ذلك .
أ-حدد ال ّ
ب-عالم ٌدل ّ ذلك ؟
صورة الفن ٌّة الواردة فً كل عبارة من العبارات اآلتٌة:
٘ -وضح ال ّ
أ " -وأرسم لوحة لل ّ
شوق تسكن رحلة الزمن " .
ب" -فآتً كلّما هتفت ظالل ال ّ
شوق تطلبنً ".
ج " -وآتً كلّما امتدت ذراعك كً تعانقنً".
 -ٙما الؽرض من تكرار (ال النافٌة) فً قول ال ّ
شاعر " بل خٌل  ،وال طٌر  ،وال سفن " ؟
 -7ما جمع كلمة (البشرى )؟
(الربى ) و) المحن ) ؟
 -8ما مفرد ّ
 -9استخرج من المقطع ما ٌدل ّ على ( أنّ الوطن باعث للسرور فً نفس ال ّ
شاعر ومخ ّفؾ
وطؤة ألمه ).
بدت عالقة ال ّ
سطر الذي ٌدل ّ على هذا
ٓٔ-
شاعر بوطنه كؤ ّنها عالقة طفل بؤ ّمه  ،حدد ال ّ
المعنى مع التوضٌح .
ما داللة عبارة ( وأطوي رحلة األٌام واألوجاع والمحن )؟
ٔٔ-
ما داللة عبارة ( سآتً فً شعاع ال ّ
شمس والظلماء والقمر )؟
ٕٔ-
ما الحالة النفسٌة لل ّ
شاعر الواردة فً المقطع الذي أمامك ؟
ٖٔ-
للنص الذي أمامك ؟
ما الفكرة العا ّمة
ٗٔ-
ّ
ّ
ٌدعو ال ّ
سطر الذي ٌدل ّ على ذلك .
شاعر لوطنه بالبقاء
٘ٔ-
والعزة ،حدد ال ّ
ٌخاطب ال ّشاعر وطنه مخاطبة اإلنسان لإلنسان  ،ما الذي ٌضفٌه هذا األسلوب
-ٔٙ
على القصٌدة ؟
صورة الفن ٌّة فً قول ال ّ
شاعر ( رباك ال ّطهر تسؤلنً ).
-ٔ7
وضح ال ّ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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أسئلة المقطع ال ّثانً :
ٔ -ما الفكرة العا ّمة للمقطع الذي أمامك ؟
ٕ -عالم ٌدل ّ قول ال ّ
شاعر ( سآتً مع رٌاح اللٌل إعصارا)؟
ٖ -استنتج ما ٌدل ّ على عمق ارتباط الشاعر بوطنه (وضح).
حب الوطن ٌتنامى فً نفس ال ّ
شاعر حتى مماته ).
ٗ -استخرج من المقطع ما ٌدل ّ على( أنّ ّ
٘ -استخرج من المقطع ما ٌدل ّ على أنّ ال ّ
شاعر جعل التراب والماء والربٌع صورا ٌع ّبر بها
عن انتمائه لوطنه .
 -ٙأ) أعط مثاال من المقطع على التكرار فً المعانً واألفكار .
ب) علل :تكرار المعانً واألفكار فً ذات ال ّ
شاعر .
 -7ما الؽرض من استخدام السٌن فً قوله " سآتً ".....؟
صور)؟
 -8ما داللة عبارة ( وأنت ال ّطٌؾ والوجدان فً األفكار وال ّ
 -9ما المقصود ب(لحظة القدر )؟
وضح معنى الكلمات اآلتٌةٌ :ب ّدد  ،الوجدان  ،ال ّطٌؾ .
ٓٔ-
ماذا ٌقصد ال ّ
شاعر ب" قسوة الدّهر"؟
ٔٔ-
ما الّذي ٌبهج أٌام ال ّ
شاعر كما ورد فً المقطع؟
ٕٔ-
ما الّذي جعل قلب ال ّ
النص الذي أمامك ؟
شاعر ٌنبض كما ورد فً
ٖٔ-
ّ
سٌن فً كلمة (أنســــج ).
ٗٔ-
اضبط حرؾ ال ّ
ع ّم ٌع ّبر ال ّ
شاعر فً قوله " وأنــت أنــا "؟
٘ٔ-
الحــب ٌا أردنــــــّ "؟
عالم تدل ّ عبارة " وأنت
-ٔٙ
ّ
ٌبدو ال ّ
شاعر متل ّهفا للعودة لوطنه ،ح ّدد األسطر التً ورد فٌهما هذا المعنى .
-ٔ7
النص الذي أمامك ؟
ما معنى (سواك )الواردة فً فً
-ٔ8
ّ
ما معنى كلمة (تسامى)؟
-ٔ9
البشارة )؟
ٕٓ-
ما جمع كلمة ( ِ
النص الذي أمامك .
اضبط آخر كلمتً( لحظة ،و حدود ) حسب ورودهما فً
ٕٔ-
ّ
اضبط حرؾ الباء فً كلمة ( البشارة ).
ٕٕ-
ما مفرد كلمة (حدود ) مع الضبط ال ّتام ؟
ٖٕ-
ما مناسبة القصٌدة ؟
ٕٗ-
النص كلمة تحمل معنى ( الحركة واالضطراب ) .
استخرج من
ٕ٘-
ّ
ما اسم الدٌّوان ال ّ
شعري الذي أخذت منه القصٌدة ؟
-ٕٙ
النص الذي أمامك ؟
ما قٌمة توظٌؾ الشاعر للفعل (تسامى ) الوارد فً
-ٕ7
ّ
و ّظؾ ال ّ
شاعر بعض عناصر ال ّطبٌعة فً القصٌدة ،وضح داللة ذلك .
-ٕ8
األردن ممزوج فً ذات ال ّ
سطر الذي ٌدل ّ على ذلك اإلمتزاج .
-ٕ9
شاعر ،ح ّدد ال ّ
ما داللة استخدام ال ّ
شاعر لكلمة (إعصار )الواردة فً النص الذي أمامك ؟
ٖٓ-
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ٖٔ-

استخرج من النص كلمة تدل على الخٌر .

ٕٖ-

ال ٌعتبر ال ّشاعر نفسه مؽتربا عن وطنه ،ما سبب هذا ال ّ
شعور عنده؟

أسئلة المقطع الثالث :
ٔ -ما الفكرة العامة فً المقطع الذي أمامك ؟
ٕ -وصؾ ال ّ
شاعر األردنّ بؤ ّنه مبعث للفخر واالعتزاز فً ماضٌه وحاضره ،ب ٌّن ذلك .
سطر الّذي ٌدل ّ على ذلك .
صفات والفضائل ،ح ّدد ال ّ
ٌٖ -متاز األردنّ بعدد من ال ّ
اللؽوي لكلمة(الملهمة)؟
ٗ -ما الجذر
ّ
(السٌر)؟
٘ -ما مفرد كلمة
ّ
 -ٙما الفرق بٌن (رإٌا ) و( الرإٌة )؟
(الراٌات )؟
سامٌة التً ارتبطت بها كلمة ّ
 -7ما القٌم الوطن ٌّة ال ّ
سطر الّذي ٌدل ّ على ذلك .
صفات والفضائل ،ح ّدد ال ّ
ٌ -8متاز األردنّ بعدد من ال ّ
شاعر ّ
ٌ -9دعو ال ّ
سطر الذي ٌدل ّ على ذلك .
ّللا أن ٌحمً األردنّ ،ح ّدد ال ّ
ما عاطفة ال ّ
شاعر فً هذا المقطع؟
ٓٔ-
مشرفة بمواقفه وبطوالت أبنائه وسٌر أبطاله العظماء  ،ح ّدد
لألردنّ سٌرة تارٌخ ٌّة
ٔٔ-
ّ
سطر الذي ٌ ّد على هذا المعنى .
ال ّ
ال ٌعتبر ال ّ
شاعر نفسه مؽتربا ،وضح سبب ذلك من المقطع الذي أمامك .
ٕٔ-
ٌفخر ال ّ
سطر الذي ٌدل ّ على ذلك .
ٖٔ-
شاعر بمجد األردنّ ورفعته ،ح ّدد ال ّ
ما داللة عبارة " أ ّنك فً حناٌا القلب تسكننً "؟
ٗٔ-
ما قٌمة توظٌؾ ال ّ
النص الذي أمامك ؟
شاعر للفعل ( تــنـــامـــى ) الوارد فً
٘ٔ-
ّ
صحراء معا فً وطن واحد فً قول ال ّ
شاعر " أح ّبك فً
-ٔٙ
سهل وال ّ
ما داللة وجود ال ّ
الدّنا سهال وصحراء)؟
اضبط كلمة (صحراء) حسب ورودها فً النص الذي أمامك .
-ٔ7
ما المعنى الذي أفادته جملة " حماك ّ
ّللا ٌا أردنّ )؟
-ٔ8
ماذا تر ّتب على مح ّبة األردنٌٌن لوطنهم كما فً المقطع الذي أمامك ؟
-ٔ9
ما معنى كلمة (حناٌا ) وما مفردها ؟
ٕٓ-
ما اسم الدٌّوان ال ّ
شعري الذي أخذت منه القصٌدة ؟
ٕٔ-
ما جمع كلمة (صحراء )؟
ٕٕ-
هل كان ال ّ
شاعر مو ّفقا باستخدام كلمة (رإٌا ) فً قوله " برإٌا أنت تحملها "؟
ٖٕ-
من ٌقصد ال ّ
شاعر بقوله " لتخفق فً دٌار المجد ملهمة "؟
ٕٗ-
استخرج من المقطع اسم فاعل مب ٌّنا فعله .
ٕ٘-
ما معنى كلمة (ملهمة )؟
-ٕٙ
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بم ٌفخر ال ّ
شاعر فً قوله " بفخر ال نظٌر له)؟
-ٕ7
عدد ثالثة دواوٌن شعرٌة للشاعر محمود فضٌل التل .
-ٕ8
عالم ٌعود الضمٌر المستتر بعد الفعل ( تحصى )؟
-ٕ9
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أسئلة المقطع الرابع
بالحب  ،ما ثمرة هذا الزرع؟
ٔ -الوطن مزروع
ّ
ٌٕ -رى الشاعر أ ّنه بعٌد وقرٌب من وطنه فً الوقت نفسه ،وضح ذلك .
ٖ -ماذا قصد ال ّ
شاعر بقوله" فروحً ما رأت سكنا سواك ...سواك ٌا وطنً"؟
النص الذي
(الراٌات ) الواردة فً
ّ
السامٌة التً ترتبط بها كلمة ّ
ٗ -ب ٌّن القٌم الوطن ٌّة ّ
أمامك .
٘ -استخرج من النص كلمة تحمل معنى (تسامرنً).
 -ٙاشرح قول ال ّ
شاعر" كما ظلًّ تسٌر معً".
 -7ما المادة اللؽوٌة لكلمة(أحسست)؟
الحب خالدة ".
صورة الفن ٌّة فً جملة " ترابك قد زرعت به بذور
ّ
 -8وضح ال ّ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوحدة السادسة (التراث ةالمعاصرة )
" وكم هو مفزع كالم شاب طائش ٌسخر من ال ّتراث بدعوى االنتماء إلى العصر  ،وٌرى االهتمام
به نوعا من االنقٌاد إلى الماضً والوقوؾ على األطالل  ،وٌقٌنً أن انتماءه إلى الحاضر ال ٌزٌد على
كالم  ،فهو ال ٌكنّ أدنى تعاطؾ مع الحاضر أو المستقبل * إذ إنّ الحاضر بما فٌه سٌكون ماضٌا ،وفٌه
من الجوانب المضٌئة فً بعض المجاالت ما سوؾ ٌصبح محل ّ اعتبار وتقدٌر من األجٌال القادمة  ،وإنّ
صلته النهائ ٌّة خطرا عن اإلسراؾ
اإلسراؾ فً رفض ال ّتراث وا ّتهام المنتمً إلٌه بالرجع ٌّة ال ٌقل ّ فً مح ّ
فً رفض المعاصرة  ،وعدّها بدعة منافٌة لمنافب الماضً  ،فكال الموقفٌن إدانة ؼٌر علم ٌّة وال
موضوع ٌّة للماضً والحاضر معا  ،وال ٌخدمان سوى الجهل والتخلّؾ واالنسالخ عن ال ّذات ".
النص الذي أمامك ؟
ٔ -ما اسم الكتاب الذي أخذ منه
ّ
ٕ -ما مفهوم ال ّتراث ؟
ٖ -وضح معنى المفردات اآلتٌة  :األطالل  ،المناقب ،االنسالخ ،بدعة .
النص الذي أمامك ؟
ٗ -ما عالمة الترقٌم مكان النجمة فً
ّ
٘ -عللٌ :قؾ ال ّ
شباب أحٌانا موقفا سلب ٌّا من ال ّتراث .
أي من ال ّتراث والمعاصرة خطرا على األجٌال .
 -ٙعللٌ :ع ّد اإلفراط فً رفض ّ
 -7وضح الكناٌة فً قول الكاتب " الوقوؾ على األطالل " .
 -8تفتقر المقالة إلى أسالٌب اإلنشاء ،بم تعلّل ذلك ؟
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النص ،ما داللة ذلك ؟
 -9أكثر الكاتب من ذكر ثنائٌات متضادة فً
ّ
النص الذي أمامك ؟
ما مشاعر الكاتب فً
ٓٔ-
ّ
ما النتائج السلب ٌّة لالفراط فً رفض التراث والمعاصرة على األجٌال ؟
ٔٔ-
عدد ثالثة كتب نقدٌة ودراسات للكاتب د .عبد العزٌز المقالح .
ٕٔ-
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
"وللمثقفٌن العرب – اآلن – إزاء التراث مواقؾ مختلفة ،فمنهم من ٌراه أمانة ال ٌمكن
تجاهلها أو إؼفالها * أو التردد فً العناٌة بها ؛ أل ّنها تراث حسب ،ومنهم من ٌرى أنّ ال ّتراث هو
صلة التً تربط األجٌال الماضٌة بالالحقة بما ٌض ّمه من ألوان ال ّثقافة والمعرفة ؛ فال ّتراث هو
ال ّ
الماضً ،والمعاصرة هً الحاضر ،وال حاضر من ؼٌر ماض  ،وال ماضً من ؼٌر أن تكون له
أفكاره وثقافته التً تسهم فً صنع الحاضر  ،وتم ّثل له لبنة فً البناء الذي تظل ّ البشر ٌّة تقٌم
علٌه أبنٌتها العلم ٌّة وال ّثقاف ٌّة "
ٔ -متى ٌكون الماضً جدٌرا بالعناٌة ؟
ٕ -ما داللة عبارة " بما ٌض ّمه من ألوان ال ّثقافة والمعرفة "؟
ٖ -وضح الصورة الفن ٌّة فً عبارة " وتم ّثل له لبنة فً البناء الذي تظل ّ البشر ٌّة تقٌم علٌه
أبنٌتها العلم ٌّة وال ّثقاف ٌّة ".

(ماض ) وثبتت فً كلمة (ماضً)؟
ٗ -لماذا حذفت الٌاء فً كلمة
ٍ
النص الذي أمامك ؟
٘ -ما عالمة الترقٌم مكان النجمة فً
ّ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
" إنّ المفهوم الض ٌّق للمعاصرة كالمفهوم الض ٌّق للتراث ٌحصر كل ّ منهما نفسه فً مساحة
ض ٌّقة ال تتسع إال للخصومات والمشاحنة بٌن أتباع الفرٌقٌن المتعصبٌن للماضً أو للحاضر
 ،فحٌن تسود الخصومة تضٌق رقعة الفهم بٌن ال ّطرفٌن ،وٌضٌع العقل ،وتتشابك ال ّنظرات .
صب ،وفقدان المنظور
وٌمكننا القول إنّ مجابهة من مثل هذا ال ّنوع مردّها إلى الجهل وال ّتع ّ
الفكري النابع من الواقع ومن العناصر الثقاف ٌّة لألمة الواحدة "
ٌٔ -شٌر الكاتب فً النص إلى سلبٌات التح ٌّز المفرط للتراث أو المعاصرة .
أ -ما سبب ذلك ؟
ب -ما سلبٌاتها على الطرفٌن كما ورد فً النص الذي أمامك ؟

ٕ -ما الجذر اللؽوي لكلمة (ال ّتراث )؟
النص الذي أمامك ؟
ٖ -ما عالمة الترقٌم مكان النجمة فً
ّ
ٗ -ما الجذر اللؽوي لكلمة (ت ّتسع)؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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القواعد :
ٔ -هات اسم فاعل واسم مفعول من كل ّ فعل من األفعال اآلتٌة :
باع  ،أعدّ  ،روى .
ٕ -ما نوع المنادى فً حملة( ٌا راجٌا رحمة ّ
ّللا  ،علٌك نفسك هذبها )؟
ٖ -ب ٌّن سبب كتابة الهمزة على نبرة فً كلمة(دفئا ).
ٗ -ب ٌّن سبب كتابة الهمزة بالصورة التً جاءت علٌها فً ما تحته خط فً عبارة (
استراح العامل بعد عمله ).
٘ -أعرب ما تحته خط فً قول الشاعر:
ٌكن حمده ذ ّما علٌه وٌندم
ومن ٌجعل المعروؾ فً ؼٌر أهله
 -ٙصػ الصفة المشبهة من الفعل (ٌجود)مع ضبط الحرؾ األول .
 -7صػ صٌؽة المبالؽة من الفعل (ضاؾ ) مع الضبط ال ّتام
جوها الهادئ)؟
 -8استخرج البدل وب ٌّن نوعه فً جملة ( ٌطمئن القارئ إلى المكتبة ّ
 -9صػ اسم مكان من الفعل (عرض ) مع الضبط ال ّتام .
أعرب ما تحته خط إعرابا تاما فً قوله تعالى" وال تمش فً األرض مرحا ".
ٓٔ-
اضبط أخر ما تحته خط ضبطا سلٌما :
ٔٔ-
احرص على أن تإدي واجباتك بانتظام .
مرة من األفعال اآلتٌة :
ٕٔ-
صػ اسم ّ
زار  ،أقام  ،استخرج ،رمى .
صػ اسم هٌئة من األفعال اآلتٌة :
ٖٔ-
مشى  ،أبدع  ،خاؾ  ،انطلق .
حدد العالمة اإلعرب ٌّة للكلمة التً تحتها خط فً قوله تعالى:
ٗٔ-
" كلتا الجنتٌن آتت أكلها "
اضبط ما تحته خط فً جملة (حضر الوزٌر نفسه).
٘ٔ-
صػ من األفعال اآلتٌة اسم آلة مع الضبط ال ّتام :
-ٔٙ
فرم  ،ؼسل  ،نظر  ،شرط  ،عصر .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اإلنشاء :
ٔ-
ٕ-

اكتب فً واحد من الموضوعات اآلتٌة :

قصة امرأة وهبت طفال بعد صبر طوٌل .
مقالة بعنوان (سعادة المرء فً عطائه) .
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ٖ-

رسالة شخص ٌّة إلى صدٌق  ،تشكره على معروؾ قدمه لك .

ٗ-

استدعاء إلحدى المإسسات فً طلب منحة دراس ٌّة .

العروض :
ٔ  :ق ّطع األبٌات اآلتٌة واستخرج تفعٌالتها وبحر كل ّ منها:
فمن نام لم تنتظره الحٌا ْه
أ -أال انهض وسر فً سبٌل الحٌاة
إذا سقٌت بماء المكرمات
ب -هً األخالق تنبت كال ّنبات
إذ ال دواء للهوى موجو ُد
ت -من ذا ٌداوي القلب من داء الهوى
ٌعــلّلنــا باألمــل
ث -لنا صاحب لم ٌزل
ٌقرب
وال ٌدنو وال
صبح ال ٌؤتً
ْ
ج -وهذا ال ّ
الردى .
ح -وشادن ل ّما بدا أسلمنً إلى ّ
ٕ :افصل بٌن شطري البٌت الشعري اآلتً:
صابها
أ -وشاهدنا الورد والٌاسمٌن والمسمعات بق ّ
ب -فسقٌا للمدارس من رٌاض لنا قد أنبتت منكم زهورا .
ج -عصفورتان فً الحجاز حلّتا على فننْ
ٖ :وضح المقصود بكل ّ من :
القبض  ،األرجوزة  ،البحر ال ّتام  ،مجزوء البحر  ،البحور الصافٌة  ،البحور الممزوجة ٗ :امأل
الفراغ بالكلمة المناسبة ؛لٌستقٌم الوزن العروضً فً األبٌات اآلتٌة :
وشاهد له بفضل الحكم
سلم
صمت للمرء ......ال ّ
ٔ -ال ّ
ج -مساند د -صاحب
ب -حلٌؾ
أ -أمل
فلٌس له بعدها مقترح
ٕ -إذا بلػ .......آماله
د -المجتهد
الرجل
أ -المرء ب -اإلنسان جّ -
وباألشعار أمهر فً ...........
ٖ -لسانً بالقرٌض وبالقوافً
أ -الؽواص ب -التؤثٌر ج -الحكمة د -القول .

مع ّلم المادة :
عاصم أبو شرار
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