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 وزارة التربية والتعليم                                                         
 م9102مقترح صيفّي / امتحان شهادة الّدراسة الثانوّية العاّمة 

 م9110 ليج -  المهنّيةالفروع   –اللغة العربّية: المبحث
 14239096071جهاد أبو عجمّية  :المعّلم

 

 :، ثّم أجب عن األسئلة التي تليها(سورة آل عمران ) اقرأ اآليات الكريمة اآلتية من : السؤال األول
َوَما ُكْنَت َلَدْيِهْم ِإْذ ُيْلُقوَن َأْقََلَمُهْم َأيُُّهْم َيْكفُل َذِلَك ِمْن َأْنَباِء اْلَغْيِب ُنوِحيِه ِإَلْيَك ( 34)َيا َمْرَيُم اْقُنِتي ِلَربِِّك َواْسُجِدي َواْرَكِعي َمَع الرَّاِكِعيَن 

ِجيًها وَ  ِإْذ َقاَلِت اْلَمََلِئَكُة َيا َمْرَيُم ِإنَّ اللََّه ُيَبشُِّرِك ِبَكِلَمٍة ِمْنُه اْسُمُه اْلَمِسيُح ِعيَسى اْبُن َمْرَيمَ ( 33)َمْرَيَم َوَما ُكْنَت َلَدْيِهْم ِإْذ َيْخَتِصُموَن 
ِبيَن  اِلِحيَن ( 34)ِفي الدُّْنَيا َواْْلَِخَرِة َوِمَن اْلُمَقرَّ َقاَلْت َربِّ َأنَّى َيُكوُن ِلي َوَلٌد َوَلْم َيْمَسْسِني ( 34)َوُيَكلُِّم النَّاَس ِفي اْلَمْهِد َوَكْهًَل َوِمَن الصَّ

ْنِجيَل ( 34)َأْمًرا َفِإنََّما َيُقوُل َلُه ُكْن َفَيُكوُن  َبَشٌر َقاَل َكَذِلِك اللَُّه َيْخُلُق َما َيَشاُء ِإَذا َقَضى  (34)َوُيَعلُِّمُه اْلِكتَاَب َواْلِحْكَمَة َوالتَّْوَراَة َواْْلِ
الطَّْيِر َفَأْنُفُخ ِفيِه َفَيُكوُن َطْيًرا ِبِإْذِن اللَِّه َوُأْبِرُئ  َئةِ َوَرُسوًًل ِإَلى َبِني ِإْسَراِئيَل َأنِّي َقْد ِجْئُتُكْم ِبَآَيٍة ِمْن َربُِّكْم َأنِّي َأْخلُق َلُكْم ِمَن الطِّيِن َكَهيْ 

 (34)ْؤِمِنيَن وِتُكْم ِإنَّ ِفي َذِلَك َْلََيًة َلُكْم ِإْن ُكْنُتْم مُ اْْلَْكَمَه َواْْلَْبَرَص َوُأْحِيي اْلَمْوَتى ِبِإْذِن اللَِّه َوُأَنبُِّئُكْم ِبَما تَْأُكُلوَن َوَما َتدَِّخُروَن ِفي ُبيُ 
 .اقنتي، وجيهًا، كهًَل، الحكمة، آية، اْلكمه، اْلبرص: فّسر معاني المفردات( 0

 / الثَلثين إلى نحو الخمسينن جاوز مَ : كهل  / له جاه وقدرشريفًا : وجيها  / الزمي عبادة اهلل شكرًا على اصطفائه: اقنتي   
 ُمَصاٌب ِبالَبَرِص َوُهَو ال: األبرص/ الذي يولد أعمى: األكمه/ عَلمة: آية/ اْلنبياءداد في القول والعمل أو سنن الس  : الحكمة   
 .بياض يعتري الجلد وداء ُعضال   
 ؟"ِمْن َأْنَباِء اْلَغْيبِ  َذِلكَ :" ما المشار إليه في قوله تعالى( 9

ة       (.زكريا ويحيى ) ومن قصة (  مريم البتول) وابنتها ( امرأة عمران ) كل  ما ذكره اهلل تعالى، من قص 
 ؟ ولَم خاطبته اآلية؟"إليكنوحيه :" َمن المخاطب في قوله تعالى( 6
 تأكيدًا لصدق نبو ة الرسول الكريم، قص  اهلل تعالى عليه هذه اْلنباء المغي بة، واْلخبار  خاطبته اْلية، و (ص ) محمد  الر سول   
 .رسوله، وما كان يعلمها من قبل، وما رافقها من معجزات تدل  على قدرة اهلل تعالىالمهم ة التي أوحى اهلل تعالى بها إلى    
 (.وكهًَل ومن الصالحين  في المْهدويكل م الن اس ) :وّضح الكناية في ما تحته خّط في قوله تعالى( 7

 وليداً / طفًَل     
 :في اآليتين الكريمتين اآلتيتين(  الخْلق) وّضح داللة  (5

 .يصنع ما يشاء على غير مثال سابق :(ما يشاء  يخلققال كذلك اهلل : ) قال تعالى -أ    
 .أصو ر لكم من الط ين كشبه الط ير :(لكم من الط ين كهيئة الطير  أخلق  أن ي : ) قال تعالى -ب    

 ؟" َوَلد  َأنَّى َيك ون  ِلي :" االستفهام في قوله تعالى ما المعنى البلغّي الذي خرج إليه( 3
ب اًلستبعاد      .والتعج 

 .اذكر اثنتين من معجزات سيدنا عيسى عليه الّسلم وردت في اآليات السابقة( 4
 َواْْلَْبَرَص َوُأْحِيي اْلَمْوَتى ِبِإْذِن اللَِّه  َأْخُلُق َلُكْم ِمَن الطِّيِن َكَهْيَئِة الطَّْيِر َفَأْنُفُخ ِفيِه َفَيُكوُن َطْيًرا ِبِإْذِن اللَِّه َوُأْبِرُئ اْْلَْكَمهَ     
 .َوُأَنبُِّئُكْم ِبَما تَْأُكُلوَن َوَما َتدَِّخُروَن ِفي ُبُيوِتُكمْ     
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 ؟( ن وِحيهِ ) إالَم يعود الضمير في قوله تعالى( 8
 الغيب    

 (  َأْخلقُ )  وحرف اللم في كلمة (. َيْكفلُ ) اضبط حرف الفاء في كلمة ( 2
 الضم ة: َأْخلقُ /  الضم ة: َيْكفلُ     
 ؟ ُأْبِرئُ ، َ الدُّْنَيا، َتدَِّخُرونَ  :ما الجذر اللغوّي للكلمات( 01

 ذخر، دنو، بُرؤ     
 .استخرج من اآليات السابقة مثاال  على الطباق( 00

 الدُّْنَيا َواْْلَِخَرةِ      
َن الطين َكَهْيَئِة الطير: وّضح الصورة الفنّية في قوله تعالى( 09  .أن ي َأْخُلُق َلُكْم مِّ

 .صو ر الطين بصورة الطير     
 

 :، ثّم أجب عن األسئلة اآلتية(سورة آل عمران ) اقرأ اآليات الكريمة اآلتية من : السؤال الثاني
يًَّة َبْعُضَها ِمْن َبْعٍض َواللَُّه َسِميٌع َعِليٌم ( 44)ِإنَّ اللََّه اْصَطَفى َآَدَم َوُنوًحا َوَآَل ِإْبَراِهيَم َوَآَل ِعْمَراَن َعَلى اْلَعاَلِميَن   ةِإْذ َقاَلِت اْمَرأَ ( 43)ُذرِّ

ًرا َفَتَقبَّْل ِمنِّي ِإنََّك َأْنَت السَِّميُع اْلَعِليُم  َفَلمَّا َوَضَعْتَها َقاَلْت َربِّ ِإنِّي َوَضْعُتَها ُأْنَثى ( 44)ِعْمَراَن َربِّ ِإنِّي َنَذْرُت َلَك َما ِفي َبْطِني ُمَحرَّ
يََّتَها ِمَن الشَّْيَطاِن الرَِّجيِم َواللَُّه َأْعَلُم ِبَما َوَضَعْت َوَلْيَس الذََّكُر َكاْْلُْنَثى وَ  نِّي ُأِعيُذَها ِبَك َوُذرِّ ْيُتَها َمْرَيَم َواِ  نِّي َسمَّ َفَتَقبََّلَها َربَُّها ِبقُبوٍل ( 44)اِ 

ِعْنَدَها ِرْزًقا َقاَل َيا َمْرَيُم َأنَّى َلِك َهَذا َقاَلْت ُهَو ِمْن ِعْنِد اللَِّه َحَسٍن َوَأْنَبَتَها َنَباتًا َحَسًنا َوَكفََّلَها َزَكِريَّا ُكلََّما َدَخَل َعَلْيَها َزَكِريَّا اْلِمْحَراَب َوَجَد 
يًَّة َطيَِّبًة ِإنََّك َسِميُع الدُّ ( 44)ِإنَّ اللََّه َيْرزُق َمْن َيَشاُء ِبَغْيِر ِحَساٍب   (44)َعاِء ُهَناِلَك َدَعا َزَكِريَّا َربَُّه َقاَل َربِّ َهْب ِلي ِمْن َلُدْنَك ُذرِّ

 

ًرا ،َنَذْرتُ ، اْصَطَفى: فّسر معاني الكلمات( 0  .ُأِعيُذَها، ُمَحرَّ
ر ا /ما يوجبه المرء على نفسه من صدقة أو عبادة أو نحوهما: َنَذْرت  / اختار: اْصَطَفى     .مخلصًا للعبادة والخدمة: م َحرَّ
 .ألجأ إليك لتحفظها وتحصن ها :أ ِعيذ َها   
 ؟( ِرْزًقا) كير كلمة بَم تعّلل تن( 9
 .والكثرة الشيوع ْلفادة   
 : وّضح الصورة الفنّية في قوله تعالى( 6

الحوتربيتها الحسنة ها وترعرعها في نمو   عليها الس َلم مريم صو ر :" َوَأنَبَتَها َنَباتًا َحَسناً "  -     رع الص   .بالز 
ًرا َفَتَقبَّْل ِمنِّيِإنِّي َنَذْرُت َلَك َما ِفي َبْطِني "  -      .شب ه النذر بالهدية ورضوان اهلل تعالى بالقبول ":ُمَحرَّ

 (. يرزق) وحرف الزاي في كلمة ( قبول) اضبط حرف القاف في كلمة ( 7
 الضم ة: يرزق/ الفتحة: قبول    

 ؟ َطيَِّبةً ذري ة، سم يتها، : ما الجذر اللغوّي للكلمات التالية( 5
 طيب/ سمو/ ذرر   
 بَم وصف اهلل تعالى ذرّية األنبياء ؟ (3
 .وصفها بأن  بعضها من بعض؛ من ذري ة آدم ثم  ذري ة نوح ثم  من ذري ة إبراهيم   
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 ؟( ِعْنَدَها) إالم يعود الضمير في كلمة ( 4
 .مريم عليها الس َلم    

 ؟"طي بة َهْب لي من لدنك ذري ة رب  : "ماذا جاء الطلب بلفظ الهبة في قوله تعالى على لسان زكريا عليه السلمل( 8
ل أو وسيط من زكري ا عليه الس َلم؛ فهو كبير وامرأته ْلن  الهبة       هي عطاء من غير ِعوض أو مقابل، ومن غير سبب أو تدخ 
ادق وحسن (من لدنك ) عاقر، فالهبة إحسان محض من عند اهلل تعالى      يمانه الص   ، وفي ذلك صدق زكريا في توك له على اهلل وا 
 .ظن ه برب ه    

 .هذا األسلوبل وائدف اذكر ثلثأكثَر القرآن الكريم من استخدام األسلوب القصصّي، ( 2
 .بيان عظمة القرآن الكريم في إقامة الد ليل -    
 .أخذ العبرة والعظة -    
 .بيان إيمان اْلنبياء، وقو ة صبرهم ويقينهم بموعود اهلل تعالى -    
 ؟( فتقب ْل من ي: ) ما المعنى البلغّي الذي خرج إليه األمر في قوله تعالى( 01
 الدعاء     

 ؟( أعيذها) ما داللة الزمن المضارع للفعل ( 00
 .اًلستمرار والتجد د     
 ؟(  واهلل أعلم بما وضعت) ما المعنى الذي أفادته الجملة المعترضة ( 09

 .تعظيم شأن هذه المولودة، وجعلها وابنها آية للعالمين     
 ".مم ا ورد في جو  النص  . "ا اآلياتمتناولته ينموضوعاذكر ( 06
ة مولد مريم ابنة عمران، وكفالة زكريا لها ،علو  درجات الرُّسل عليهم الس َلم       قصة مولد يحيى عليه السَلم، ، قص 

 .وبيان صفاته     
َها ِمْن َبْعض  ( " 07 يَّة  َبْعض   :تدّل على" ذ رِّ

 .حكيم في اختيار أنبيائه أن  اهلل تعالى -ب.    أن  اْلنبياء متجانسون في الد ين والت قى والص َلح -أ       
 .     أن  اهلل تعالى يرسل اْلنبياء للبشر دون انقطاع -د.        أن  اْلنبياء لهم مكانة عظيمة عند اهلل تعالى -ج       

 

  :، ثّم أجب عن األسئلة التي تليه(فّن الّسرور ) اقرأ النّص اآلتي من درس : الثالثالسؤال 
هتو وفي الن اس َمْن يشقى في الن عيم، وِمنهم َمن َينعم في الش قاء، وفي الن اس َمن ًل يستطيُع أْن يشتترَي َضتحكًة عميقتًة بكتل  ماِلته و     

نتتا جم كثيتتر، وفتتيهم َمتتن يستتتطيُع أْن يشتتترَي َضتتَحكاٍت عاليتتًة عميقتتًة واستتعًة بأقتتل  اْلثمتتاِن، وبتتَل ثمتتٍن، يتتٌل، وًل تنُقصتتنا الوستتائُل، فجوُّ
 .وخيراتُنا كثيرة

تت     ُل درٍس يجتُب أْن ُيتتَتعل َم فتتي فتتن  الس تتروِر قتتوُة اًلحتمتتاِل؛ فمتتا إْن ُيصتتاُب المتترُء بالت افتتِه ِمتتن اْلْمتتر حت تتى تتتراه َحتتِرَج الص  در، كاستتَ  أو 
لَمتْن هتو أقتوح احتمتاًًل، لتم ُيلتِق لهتا وهتي إذا حتَدثْت  ،الوجه، ناكَس البَصر، تتناجى الهموُم في صْدره، وتِقتض  َمضتجَعه، وتتؤرُق َجْفَنته

درِ  ْك منه َنَفَسًا، وناَم ملَء ُجفوِنه َرِضيَّ الَباِل فارَغ الص   .باًًل، ولْم ُتَحرِّ
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 .الَبالِ ، َجْفَنه، تتناجى: فّسر معاني المفردات التالية( 0
 النفس: الَبالِ / ِغطاء العين من َأعَلها وَأسفلها: َجْفنَ / تبادل اْلسرار بين اثنين في أمر ما: تتناجى    

 :وّضح الكنايات في كّل مّما تحته خّط في ما يأتي( 9
 .خاٍل من الهموم، مطمئن :فارَغ الصدرنام ملَء ُجفونه َرِضيَّ البال  -أ    
 .القلق وقل ة الن وم: تِقض  مضجَعه -ب    
 .الحزن والعبوس: ناكس البصر -ج    

 :الفقرة األولى لون بديعّي هو المقابلةفي ( 6
 ".َمْن يشقى في الن عيم، وِمنهم َمن َينَعم في الش قاء وفي الن اس.     استخرجه -أ    
 .على براعة الكاتب في توكيد المعنى، وتوضيحه، وتقريبه من نفس المتلقي تدل  .   بّين داللته -ب    

 (. َضحكًة عميقةً يشترَي ) جملة  وّضح الصورة الفنّية في (7
 .صو ر الضحكة بسلعة ُتشترح     

 أكثر الكاتب من استخدام أسلوب التفضيل، بَم تعّلل ذلك؟( 5
 .المقارنة بين اْلشياء لبيان تمي زها وأفضليتها    

 ."ورد في النص مم ا" .، اذكر وسيلتين تساعدان على تحقيق ذلكيمكن لإلنسان أن يجلب لنفسه َضَحكات  عالية  عميقة  واسعة  ( 3
نا جميٌل، وخيراتُنا كثيرة      .جوُّ

 ."مم ا ورد في النص" . اذكر واحدا  من السبل والوسائل التي ي مكن بها أْن يحّقق المرء الفرح والّسرور( 4
 .قوُة اًلحتمالِ     

ر" اذكر ثلثة من مؤلفات أحمد أمين ( 8  ".مم ا ورد في الكتاب المقر 
 .ضحى اْلسَلم. 4.    فجر اْلسَلم. 2.  الذي أخذ منه النص   َفْيض الخاطر ،. 1   
 (.َينعم  )اضبط حرف العين في كلمة ( 2

 الفتحة    
 

  :، ثّم أجب عن األسئلة التي تليه(فّن الّسرور ) اقرأ النّص اآلتي من درس : الرابعالسؤال 
 

 .ِجدْت أسباُبه، ويخُلقها إْن لم تكنْ وُ  كبرح أْن ُيْمَنَح اْلنساُن القدرَة على الس رور، يستمتُع به إنْ  نعمةٌ  
الس رور، ثم  ُيعجبني القمُر في تقل ِده هالًة تشع  سروًرا وبهاًء ونوًرا، ويعجبني الرجُل أو المرأُة َيخُلُق َحوَله جوًَّا ُمشبًعا بالِغبطة و  

ُبه  .يشرُق في ُمحي اه، ويلمُع في عينيه، ويتأل ُق في جبينه، ويتدف ُق من وجههف َيَتَشرَّ
عتمُد ُيخطُئ َمْن َيظن  أن  أسباَب الس روِر كلَّها في الظروِ  الخارجي ِة، فَيشترُط ِلُيَسرَّ َماًًل وبنيَن وصحًة         فالسروُر ي 

 .على الن فس أكثر مم ا يعتمد على الظرو 
ن زمِنه ما ُيطيل التفكير فيها، فإْن هو استغرَق في عمِله، وفك ر في ما الن اِس َفراغًا أشد هم ِضيقًا بنفسه؛ ْلن ه يِجُد مِ إن  أكثَر  

 .لذ ة الفكِر والعمِل، ولذ ة ِنسيان الن فس: َحْوَله، كان له من ذلك لذ ة ُمزدوجة
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 .هالة، الغبطة، يتألق: فّسر معاني المفردات ( 0
 يلمع: يتألق/ النعمة والس رور: الغبطة/ الدائرة من الضوء تحيط بجرم سماوي  : هالة    

 :وّضح الصورة الفنّية في العبارتين اآلتيتين( 9
 .صو ر الس رور نورًا يضيء وجه صاحبه :فيشرُق في ُمحي اه -    
ر الس رور :ويتدف ُق من وجهه -     ر الوجه نبعًا يتدفق منه هذا الماء صو   .ماء يتدف ق من وجه المسرور، وصو 

 ما علمة الترقيم المناسبة في المربع الوارد في النّص؟( 6
 ؛ الفاصلة المنقوطة    

 القدرة على الّسرور نعمة كبرى، بَم يستطيع اإلنسان تحقيقها؟( 7   
 .إْن لم تكنْ  جدْت أسباُبه، ويخُلقهاوُ  يستمتُع به إنْ        
 :وردت في النص السابق الكلمات اآلتية، استخرج كلمات تقاربها في المعنى من النص نفسه( 5

 نوراً : البهاء -    
 يلمع، يشرق: يتألق -    
 وجهه: الم حّيا -    

 إالم يعود الضمير في الكلمة المخطوط تحتها في النص السابق؟( 3
 الجو  المشبع    

 ، بَم تعّلل ذلك؟الّناِس َفراغا  أشّدهم ِضيقا  بنفسهإّن أكثَر ( 4
 .ن زمِنه ما ُيطيل التفكير فيهاْلن ه يِجُد مِ       

 تحقيق اللذة المزدوجة يحتاج إلى أمرين، ما هما؟( 8
 .إْن هو استغرَق في عمِله، وفك ر في ما َحْوَله     

 .اذكرهماهناك شيئان يعجبان الكاتب كما ورد في النص السابق، ( 2
 .القمُر في تقل ِده هالًة تشع  سروًرا وبهاًء ونوًرا، والرجُل أو المرأُة َيخُلُق َحوَله جوًَّا ُمشبًعا بالِغبطة والس رور    
 :الجذر اللغوّي لكلمة مزدوجة هو( 01

 زيج -زدج         د -زوج          ج -بزجج         -أ     
 :هو( فّن الّسرور ) إليه درس الفّن األدبّي الذي ينتمي ( 00
 سيرة ذاتي ة -مقالة أدبية         د -جقصة قصيرة           -خاطرة أدبية       ب -أ     

 

       : ، ثّم أجب عن األسئلة التي تليه(العربّية في ماضيها وحاضرها)اقرأ النص اآلتي من قصيدة : الخامسالسؤال 
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتَربِ   اْلَمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتِل الَبس اِم َمْوِقُعَهاأْزَهى ِمَن . 1  وَجْرُس ألَفاِظتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتها َأْحلى ِمَن الضَّ
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتْحراِء يُ . 2  َوْحٌي مَن الشَّْمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتِس أو َهْمٌس مَن الشُُّهبِ   وِقُظَهاَوْسَنى بأْخبَيِة الصَّ
 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتِربِ ِمَن الَبياِن َوَحْبٍل َغْيِر ُمْضَطتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  َفاَزْت بُرْكٍن َشِديتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتٍد َغْيِر ُمنَصِدعٍ . 4
 َوَخرَّ ُسْلطتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاُنها َيْنهاُر ِمْن َصَببِ   َحت ى َرَمْتَها اللَّيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتالي في َفرائِدها. 3
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ُق َبْيَن النَّْبتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتِع َوالَغتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتَربِ   ثُم  َحتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاَرَبها َأْزَرح ِبِبْنِت ُقَرْيشٍ . 4  َمْن ًَل ُيَفرِّ
 َفَلْم َيُؤوَبا ِإلى الدُّْنيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا َوَلْم َتُؤبِ   تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاِن ِبَهاَكأنَّما َقْد َتَول ى الَقاِرَظتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت. 4
           إلى َدختتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتيٍل ِمَن اْلَْلفتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاِظ ُمْغتتتتتتتتتتَتِربِ   تتِطُقهُ أَنْتُرُك الَعتتتتتتتتتتتتتتتتتَرِبيَّ السَّْمَح َمْنتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت. 4
تتتتتتَربِ : فّسر معاني المفردات( 0  يؤوب، أْخبَيِة، النَّْبتِع، الَغتتتتتتتَربِ ، َوْسَنى، الضَّ
ـــَربِ      ضرب : الَغـــَربِ / شجر صلب ينمو على رؤوس الجبال: النَّْبـعِ / ومفردها ِخباء، الخيام: أْخبَيةِ  /نائمة: َنىَوسْ  /العسل: الضَّ
 .َيرِجع: يؤوب/ َغَربة ومفردها، ينمو على ضفا  الماء واْلنهار، شجر ُتسو ح منه الس هام من   
 . وّضح الّصورة الفنّية في البيتين الثاني والرابع( 9
 .صو ر اللغة العربي ة فتاة نائمة في خيمتها في الص حراء يوقظها ضوء الش مس أو الن جم: ت الثانيالبي -   
 .ولكن  ُمْلكها قد سقط بطول الليالي من التعب والمرض، صو ر اللغة العربي ة مِلكة تجلس على عرشها: البيت الرابع -   
 :ما داللة ما تحته خّط في ما يأتي( 6
 .مكانة اللغة العربي ة وأثرها الجميل في الن فوس: َمْوِقُعها اْلمِل الَبس امِ أزهى مَن  -   
تها: َفاَزْت بُرْكٍن َشديٍد َغْيِر ُمنَصِدعٍ  -     .بَلغة اللغة العربي ة وقو 
ُق َبْيَن النَّْبتتتتتتتتِع َوالَغتتتَربِ  -    ن ما في ال: َمْن ًل ُيَفرِّ  .ذين ًل يتقنونها من العرب وًل يمي زون بين ألفاظهاالعيب ليس في اللغة العربي ة، وا 
 ما الغرض البلغّي الذي خرج إليه االستفهام في البيت السابع؟( 7
 اْلنكار   
 .كناية عن اللغة العربي ة، طباقاً : استخرج من األبيات السابقة( 5

 يوقظها ، َوْسنى/  ِبْنِت ُقَرْيشٍ     
حراء)مثل ، تكّررت في القصيدة ألفاظ( 3  ما داللة هذا الّتكرار؟( الش مس)، (الص 

اد القديم: الّصحراء -      .أصالة اللغة العربي ة وموطن الض 
 فالش اعر وظ َ  الش مس ، وتنسجم مع المعنى الذي أراد الشاعر التعبير عنه في إيقاظ العربي ة من جديد، الوضوح: الّشمس -    

 .رمًزا ْلحياء اللغة العربي ة من جديد       
 .اشرح البيت السادس شرحا  أدبّيا  وافيا  ( 4

 ، إذ ذكر القارظْيِن اللذْيِن أصبحت حكايتهما مضرب المثل عند العرب، وهما رجَلن من بني َعَنَزة بالتراث القديمتأثر الش اعر     
ل إلى اللفظ الصحيح      خرجا يبحثان عن ورق شجر  يستخدم للد باغة وهو الَقَرظ، ولم يعودا بطائل، وهذا حال َمن يد عي أن ه توص 
 .في لغتنا العربي ة ولم يصل إليه، وفي الحقيقة حاله كحال هذين القارظين اللذين لم يعودا بشيء بعد عناء بحثهما   
 القصيدة في مجملها؟ما الفكرة التي تقوم عليها ( 8

 .المقارنة بين حالين عاشتهما العربي ة    
 َتَول ى، مضطرب، يؤوب؟: ما الجذر الّلغوّي لكّل من( 2

 أوب/ ضرب/ َوِليَ     
 ؟ (العربي ة في ماضيها وحاضرها)ما مناسبة قصيدة( 01

 .م1443ري  عام ألقاها علي الجارم في حفل افتتاح الدورة الثالثة لمجمع الل غة العربي ة المص
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       : ، ثّم أجب عن األسئلة التي تليه(العربّية في ماضيها وحاضرها)اقرأ النص اآلتي من قصيدة : السادسالسؤال 
 تتتتتتتتتتتتتتتتِة الَعتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتَربِ َهَلَّ َشَدْوَت ِبَأْمتتتتتتتتتتتَداِح اْبَنتتتت  َماَذا َطتتتتتتتَحا ِبَك يا َصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتن اَجَة اَْلَدبِ . 1
 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتبِ َفِبتَّ تَْنُفُخ َبْيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتَن الَهم  َوالَوَصتتتتتتتتتتتتتتتت  َأَطاَر َنْوَمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتَك أْحَداٌث َوَجْمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتَت َلَها. 2
 َشْجًوا ِمَن اْلُحْزِن َأْو َشْدًوا ِمَن الطَّتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتَربِ   َوالَيْعُربيَّتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتُة َأْنَدح َما َبَعْثَت ِبهِ . 4
 فَأْسَكَتْت َصَخَب اَْلْرَمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاِح والُقُضبِ   ْرآِن ُمْفِصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتَحةً َتكلََّمْت ُسَوُر القُ . 3
 زٍَّة في َمْنِزٍل َخِصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتبِ َسْهٍل وِمْن عِ   َوَلْم َتَزْل من ِحمى اْلْستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتَلِم في َكَن ٍ . 4
اِد َوالذ ْكتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتَرح ُمَخلَِّدةٌ . 4 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  َيا ِشيَخَة الضَّ  تُس َما تَْبُنوَن ِلْلَعِقتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتبِ ُهَنا ُيَؤسَّ
 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتبِ ناٍء َوَأْمثاُلُه ِمن ا َعلى َكثَتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  َنطيُر للَّْفِظ َنْسَتْجتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتِديِه ِمْن َبَلدٍ . 4
ْحتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتراِء َحيَن َبَدا. 4  ِلَعْيِنِه َباِرٌق ِمْن َعتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاِرٍض َكِذبِ   َكُمْهِرِق الَماِء في الص 
 ِبمثِلِه في َمَدح اْلْدَهتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاِر والحَقتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتبِ   َمْجتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتًدا َما َجَرح َقَلمٌ ُهَنا َتُخط وَن . 4
 .، العقب، عارضَطتتتتتتتَحا ِبَك، َصتتتتتتن اَجَة، وجم، الوصب، القضب :فّسر معاني المفردات( 0

ْنج: َصــــــّناَجةَ / َصَرَفك عن: َطـــــــَحا ِبكَ       وكان اْلعشى يلق ب بصن اجة العرب لحْسِن رنين ، وهو آلة موسيقية، الَلعب بالصَّ
 ل  الس حاب الُمط: عارض/ اْلجيال الَلحقة: العقب/ الس يو : القضب/ المرض أو التعب: الوصب/ سكَت حزًنا: وجم/ شعره    

 . وّضح الّصورة الفنّية في البيتين السابع والثامن( 9
 .وهو قريب في متناول اْليدي، رغم أن  لدينا مثله، صو ر الش اعر اللفظ شيئا نستعيره من بلد بعيد :البيت السابع    
 ة العربي ة بحال من صب  ويبتعد عن اللغ، صو ر حال من يستخدم هذا اللفظ الدخيل في كَلمه من لغات أخرح :البيت الثامن    
 . حين ظهر له سحاب ذو برق مطل  في اْلفق ًل مطر فيه، الماء في الص حراء واستغنى عنه    

 ما الغرض البلغّي الذي خرج إليه االستفهام في البيت األول؟( 6
 بالتعج      

 .العربّيةاستخرج من األبيات السابقة ثلث كنايات كّنى بها الّشاعر عن الّلغة ( 7
اد، ابنة العرب، اليعربي ة      .الض 

 َمن المخاَطب في البيت األّول؟ وعلَم يحّثه الّشاعر؟( 5
 .ومْدحها، ويحث ها على التغن ي بالل غة العربي ة، يخاطب الشاعر نفسه    

 لماذا وصف الّشاعر نفسه بصّناجة األدب؟( 3
 ليدل  على ( بصن اجة اْلدب)ووص  الشاعر نفسه ، اعر لحسن رنين شعرهلقب لألعشى ميمون بن قيس الش  ( صن اجة العرب)   
 .ومنزلة اللغة العربي ة في وجدانه، مكانة شعره وحسنه   
 بَم يفتخر الشاعر في البيت الثالث؟( 4

، فهي أحسن       صوتًا بألفاظها وأكثر مَلءمة يفتخر الش اعر باللغة العربي ة وما تتمي ز به من قدرة على التأثير؛ بثراء معجمها اللغوي 
 .للتعبير عن الفرح والحزن في معانيها وأصواتها    

 َمن يخاطب الشاعر في البيت التاسع؟( 8
 .يخاطب الش اعر شيوخ اللغة العربي ة وعلماءها في مجمع اللغة العربي ة    
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 .اذكر أربعة كتب شارك علي الجارم في تأليفها( 2
ل)و( المجمل)     (.البَلغة الواضحة)و، (الن ْحو الواضح)و، (المفص 
 .وفق ورودها في النص( الحَقتتتتتتتتبِ )اضبط حرف الحاء في كلمة ( 01

 الكسرة     
 ".كما ورد في جّو النّص . " وّضح دور أعضاء مجمع اللغة العربّية ورسالة المجمع( 00

 .الحفاظ على الل غة العربي ة، والتغني  بجمالها: الَمْجمع الس امية رسالة.  وبعثها في اْلجيال، إحياء الل غة العربي ة: دورهم     
 

 : السابعالسؤال 
 (.رسالة من باب العامود ) اكتب خمسة أبيات مختارة من قصيدة ( 0
 والَمحتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاريُب َفَقْد طاَل الِغيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتابُ          تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتابُ يا َحبيَب الُقدِس نادْتَك الِقبتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت. 1   
 َزْنِدَك الَوْشُم وللَك ِّ الِخَضتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتابُ          تتتتتتتتتتتيإنَّها ُقرَُّة َعْيَنتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتْيَك وفتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت. 2   
 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتٌ  وِكتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتابُ رايٌة واْسُمَك سْيتتتتتتتتتتت         َرْسُمَك الغتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتالي على أْهداِبِهمْ . 4   
 َوحَدها صتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتابرٌة واْلهُل غاُبوا         غيَر أنَّ القتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدَس في ِمحنِتها. 3   
 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتْعَت لكْن ًل َجوابُ وَلَكْم أْسمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت         ولَكْم نادْيَت لكْن ًل َصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتًدح. 4   
 (.سأكتب عنك يا وطني ) اكتب ستة أسطر متتالية من قصيدة ( 9
 سآتي َحاَلما تْدعو   
 بَل َخيلٍ    
 وًل َطْيٍر    
 وًل ُسُفنِ    
 َعزيًزا كنَت ولتْبقَ    
 َمدح اْلي اِم يا َوَطِني   
ْبَكارِ : " إلى قوله تعالى.... ه َناِلَك َدَعا َزَكِريَّا َربَّه  : " تعالى اكتب من قوله( 6  ".َوَسبِّْح ِباْلَعِشيِّ َواإلِْ

يًَّة َطيَِّبًة ِإنََّك َسِميُع الدَُّعاِء  اْلَمََلِئَكُة َوُهَو َقاِئٌم ُيَصلِّي ِفي اْلِمْحَراِب َأنَّ َفَناَدْتُه ( 44)ُهَناِلَك َدَعا َزَكِريَّا َربَُّه َقاَل َربِّ َهْب ِلي ِمْن َلُدْنَك ُذرِّ
اِلِحيَن  َقاَل َربِّ َأنَّى َيُكوُن ِلي ُغََلٌم َوَقْد َبَلَغِنَي اْلِكَبُر ( 44)اللََّه ُيَبشُِّرَك ِبَيْحَيى ُمَصدًِّقا ِبَكِلَمٍة ِمَن اللَِّه َوَسيًِّدا َوَحُصوًرا َوَنِبيًّا ِمَن الصَّ

ِثيًرا َقاَل َربِّ اْجَعْل ِلي َآَيًة َقاَل َآَيُتَك َأًلَّ ُتَكلَِّم النَّاَس َثََلَثَة َأيَّاٍم ِإًلَّ َرْمًزا َواْذُكْر َربََّك كَ ( 34)َرَأِتي َعاِقٌر َقاَل َكَذِلَك اللَُّه َيْفَعُل َما َيَشاُء َوامْ 
ْبَكاِر   (31)َوَسبِّْح ِباْلَعِشيِّ َواْْلِ
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 العروض: ثامنالالسؤال 
 

 .قّطع األبيات اآلتية، واذكر تفعيلتها، واسم البحر  (0
 تتتتبْ تتتتَوُهتتتتتتم َنَسبتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتي ِإذا ُأنَستتتتتتتتتتتتتتتت    تتتتتتتِلي َوُهم َفْرعتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتي    تتتتتتتتتتتتتتتَوُهم َأْصتتتتتتتتتتتتتتتتت     
 َفَعزِّ الفتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتؤاَد َعزاًء َجمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتيَل         ءِ الس ما في ُس َمْسكُنهاتتتتتتتتتتتتتهَي الش ْمتتتتتتتتت     

ْكَب ُمْرَتِحتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتُل         وَهْل ُتطيتتتتتتتتتتت       تتتتتتتتتتُق وداًعا أيُّها الرَّجلُ ودِّْع ُهرْيرَة إنَّ الرَّ
 ناَزَعْتني إَلْيِه في اْلُخْلِد َنْفستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتي     َوَطنتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتي َلْو ُشِغْلُت ِباْلُخْلِد َعْنُه       

 تتتتتتتتتتبول                     بانت سعتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاد فقلبي متبول       متي م إثرها لم يفَد مكتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت :حّدد الروّي في البيت اآلتي( 9
غيِر صغاُرها       َوَتْصغتتُُر في َعين الَعظيِم الَعظاِئُم          :القافية في البيت اآلتي حّدد( 6  َوَتْعُظُم في َعيِن الص 
 :                                    امأل الفراغ بالكلمة المناسبة؛ ليستقيم الوزن العروضّي في البيت اآلتي( 7
 و ًل أنت فرقد ..........  .........يا أخي ًل تمْل بوجهك عن ي       ما أنا . 1   

 عظيم . د  مختل  . ج  الغريب . ب       فحمةٌ . أ      
د من . 2     فإن ك ًل تدري     إذا جن  ليٌل هل تعيش إلى الفجر ................... تزو 

 اْلخبار . قوح                 دالت  . عام            جالط  . المال        ب. أ      
 :البيت اآلتيبين شطري افصل  (5

    الَهوح والشَّباُب واْلَمُل الَمْنشوُد ُتوحي َفتَْبَعُث الشِّْعَر َحي ا    
 

 القواعد: التاسعالسؤال 
 :اقرأ النّص اآلتي، ثّم أجب عّما يليه

، وتعتد  متن الل غتات الُمعتَمتدة فتي اْلمتم الُمت ِحتدة، كمتا أن هتا المتراِمتي اْلطترا  الل غة العربي ة من الل غتات اْلكثتر انتشتارًا فتي العتالم   
، وستتاهم هتتذا اًلنتشتتار الواستتُع لهتتا فتتي تصتتنيفها كواحتتدٍة متتن الل غتتاِت التتتي يستتعى الطلبتتة إلتتى  تشتتك ُل الل غتتة اْلولتتى فتتي َموطنهتتا اْلصتتلي 

؛ ْلن هتا لغتة اْلستَلم والمستلمين والقترآِن الكتريم، كمتا أن  الث قافتة  دراستها، كما أن ها من الل غات التي ظل ْت ُمحاِفظًة على قواعدها اللغوي ة
التزمتوا  عتربُ التي ُكِتبْت ِبُلَغٍة عربي ة ُفصحى لها َرن ة ساحرة في النفوس الِمعطاءة، فيتا الَمنشورة العربي ة غني ٌة جد ًا بالعديد من الُمؤل فات 

 .الشجعان في وجه التحد يات، وِقفوا ِوقفة راياتكم في العلياء لتسموابلغتكم 
 

 :استخرج من النّص السابق (0
 اسم مر ة. 4 م فاعل لفعل ثَلثي              اس. 2مصدًرا لفعل رباعي                       . 1    

 اسم فاعل لفعل غير ثَلثي. 4   فعول لفعل غير ثَلثي      اسم م. 4اسم هيئة                                 . 3
 اسًما منقوًصا. 4                        اسًما ممدوًدا. 4     اسًما مقصوًرا                        . 4

 اسم مفعول لفعل ثَلثي        . 14
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 :عّلل ما يأتي( 9
 (.يعيش البدو في صحراَء قاحلة ) ُجر ْت كلمة صحراء بالفتحة في جملة . 1    
 (.أنت ُمحاٍم بارع ) حذ  ياء اًلسم المنقوص في جملة . 2    
 .هي همزة وصل( اقتصاد ) الهمزة في كلمة . 4    
 (.رضا ) كتابة اْلل  المقصورة على صورتها في كلمة . 3    
 (.دعاء ) كتابة الهمزة على صورتها في كلمة . 4    
 (.يحيى ) كتابة اْلل  المقصورة على صورتها في كلمة . 4    

 .ا في النص السابقمالمخطوط تحته أعرب الكلمتين( 6
 (. مدرسة 32بنْت وزارة التربية ) حّول الرقم إلى كتابة في جملة ( 7
 (. قرأُت جزئين من ألكتاب الذي اشتريته من المعَرض) صّوب األخطاء في جملة ( 3
 ؟( كم مريٍض شفاه اهلل تعالى) في جملة (  كم) ما نوع ( 4
 :ضع دائرة حول رمز اإلجابة الصحيحة( 8

 (. عذب.............. الواحة جن ة وسط الصحراء و ) الكلمة الصحيحة لملء الفراغ في جملة . 0   
 مآها. د مائها. ج ماؤها. ب ماءها. أ 

 : هو(  انطلق) اسم المّرة من الفعل . 9   
 ِطلقة. د انطَلقة. ج انطَلقًا . ب َطلقة سريعة. أ 

 (. زرعت هذا العام ؟ شجرةكم ) إعراب الكلمة المخطوط تحتها في جملة . 6   
 اسم مجرور . د مفعول به منصوب. ج تمييز منصوب. ب مضا  إليه مجرور. أ 

 (: نجَلء) الهمزة في كلمة . 7   
 زائدة. د أصلية. ج منقلبة عن ياء. ب منقلبة عن واو. أ 

 (. صانعًا المعرو َ يا ) نوع المنادى في جملة . 5   
 نكرة غير مقصودة. د نكرة مقصودة. ج شبيه بالمضا . ب مضا . أ 

 :هو(  باع) اسم المفعول من الفعل . 3   
 ُمبيع. د َمبيع. ج مبيوع. ب ُمباع. أ 

 :االسم المنقوص في ما يأتي هو. 4   
 لياِلي. د كتاِبي. ج ظْبي. ب أردني  . أ 

 :كتابة خاطئة هيالكلمة التي كتبت . 8   
 ذرا. د جنى. ج رضا. ب زكى. أ 
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                  التعبير: العاشرالسؤال 
 : اكتب في أحد الموضوعات اآلتية

 .مقالة عن اللغة العربي ة ودورها في الحفاظ على الهوي ة. 1
 .يشكو إليك ما أصابه من اًلحتَللمستنطًقا المسجد وهو ، ِصْ  شعورك، تخي ل نفسك تق  أمام المسجد اْلقصى المبارك. 2
 .قصة عن أهمي ة الصديق في حياتنا. 4
 

 (مقالة ) موضوع تعبير جاهز  
 (كلمات  7 – 9) العنوان 

تتا ًل شتتك  فيتته أن  موضتتوع   أثتتر بتتارز فتتي  يشتتغل حي تتزًا كبيتترًا متتن تفكيرنتتا جميعتتًا ؛ لمتتا لتته متتن قتتد أصتتبح( استتم الموضتتوع ) مم 
فمتا هتي هتذه الظتاهرة  وتكمن أهمي ته في أن ه يتناول قضية محوري ة لها آثتار عظيمتة علتى اْلفتراد والمجتمعتات ،جميع مناحي الحياة ، 

 ؟( أو الحد  منها ) ؟ وهل لها إيجابي ات وسلبي ات ؟ وكي  يمكن اًلرتقاء بها 
، وله أسباب كثيترة ومتنوعتة  تمعناله جذور اجتماعية وثقافية في مج( اسم الموضوع ) أن  موضوع  ًل يستطيع أحد أْن ينكرو  

لتدح الكثيترين ، والجهتل بالعواقتب الوخيمتة التتي قتد  غياٍب الوعي الثقافي والفكتري ومنها، ، ًل يمكن حصرها في هذه الصفحات القليلة
 .......تنتج عنها ، وتقصير مؤسسات الدولة في القيام بدورها البن اء ، و 

 ...نهاولهذه الظاهرة ايجابيات كثيرة ، م 
 ...ومن الجدير بالذكر أن  لهذه الظاهرة أخطار جم ة تمس  جميع المكونات اًلجتماعية ، ومنها  
وًل بتتد  لنتتا فتتي هتتذا المقتتام متتن بيتتان دور الحكومتتة تجتتاه هتتذا الموضتتوع ، ويتمثتتل دورهتتا فتتي القيتتام بحمتتَلت التوعيتتة والتوجيتته  

من أجتل نشتر فكتر توعتوي  بخطتر هتذه اْلفتة بعتد أن باتتت تشتك ل خطترًا  ت العَلقةكافة الجهات الرسمية والشعبية ذا واْلرشاد ، وحث  
حقيقيًا على المواطنين ، ولها دور واضح في حفز الهمم ، وحشد الطاقات، وتفعيل القوانين ، والعمل على تغيير ثقافتة المجتمتع لوقت  

 (.أو تنمية هذه الظاهرة ) هذه اْلفة 
، ونستتعى ْلْيجتتاِد حتتل  جتتذري  لمحوهتتا وفتتي نهايتتة المطتتا  فتتإن ني أرح ضتترورة أن نعمتتل معتتًا للوقتتو  فتتي وجتته هتتذه الظتتاهرة  

للوصتتول إلتتى أهتتدافنا المرجتتوة ونهضتتتنها المنشتتودة ، فمتتا نصتتنعه اليتتوم هتتو امتتتداد لمتتا صتتنعه اْلجتتداد بتتاْلمس ولمتتا  بُطتتُرٍق عقَلنيتتة
 ".وُقل اعملوا فسيرح اهلُل عمَلكم ورسوُله:" لقوله تعالى  سيصنعه اْلحفاد بالغد ، امتثاًلً 

 
 

 
 

 
 


