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صفحات (ٗ).
ملحوظة :أجب عن األسئلة اآلتٌة جمٌعها وعددها (٘) ،علما ً بأنّ عدد ال ّ
السؤال األول 01( :عالمة).
سرور) ،ثم أجب عن األسئلة التً تلٌه:
أ ) اقرأ
النص اآلتً من درس (فنّ ال ّ
ّ
ً
جواً مشبعا ً بالؽبطة
هالة
القمر فً تقلُّده
( ٌعج ُبنً
الـرجل ُ أو المرأةُ ٌخلق حوله َّ
تشع سروراً وبها ًء ونوراً ،وٌعج ُبنً َّ
ُّ
َ
ٌتشربه ف ٌُشرق فً ُمح ٌَّاه ،وٌلمع فً عٌنٌه ،وٌتألَّق فً جبٌنه ،وٌتد َّفق من وجهه.
سرور ،ث َّم
َّ
وال ُّ
تعرض لموضوع مقبض  -كأنْ
ولعل َّ من دروس فن السرور أنْ ٌقبض المرء على زمام تفكٌره،
هو َّ
فٌصرفه كما ٌشاء؛ فإنْ َ
ِّ
حول ناحٌة تفكٌره ،وأثار مسألة
ٌناقش أسرته فً أمر من األمور المحزنة ،أو ٌجادل شرٌكه أو صدٌقه فً ما ٌؤدِّي إلى الؽضب َّ -
سارة ٌنسى بها مسألته األولى المحزنة؛ فإنْ تضاٌ ْقت من أمر فتكلَّ ْم فً ؼٌره ،وانقلْ تفكٌرك كما تنقل بٌادق ال َّ
شطرنج.
أخرى َّ
ومن هذه الدُّروس أٌضا ً َّأَّل ُت َقدِّر الحٌاة فوق قٌمتها؛ فالحٌاة ه ٌِّنة ،فاعمل الخٌر ما استطعت ،وافرح ما استطعت ،وَّل تجمع
ش ِّر ،ث َّم األلم بوقوعه ،فٌكفً فً هذه الحٌاة ألم واحد لل َّ
على نفسك األلم بتو ُّقع ال َّ
ش ِّر الواحد.
ولتفعل ما ٌفعله الفنــَّـانون ،فالرجل َّل ٌزال ٌتشاعر حتى ٌكون شاعراً ،وٌتخاطب حتى ٌصٌر خطٌباً ،وٌتكاتب حتى ٌصٌر
سرور واَّلبتسام للحٌاة * ح َّتى ٌكون الــ َّتطــ ُّبع َط ْبعا ً ).
كاتباً ،فتص َّنع الفرح وال ُّ
ٔ) هات معنى الكلمات اآلتٌة :الهالة ،الؽبطةِّ ،
الزمام ،البٌادق.
ٕ) ورد فً الفقرة األولى الكلمات اآلتٌة ،استخرج كلمات تقاربها فً المعنى من الفقرة نفسها :البهاءٌ ،تألق ،المح ٌّا.
ضح الصورة الفن ٌَّة فً كل ّ م َّما ٌأتً:
ٖ) و ِّ
ً
تشع سروراً وبها ًء ونوراً .ب -ف ٌُشرق فً ُمح ٌَّاه.
هالة
القمر فً تقلُّده
أ ٌ -عج ُبنً
ُّ
َ
ج -وٌلمع فً عٌنٌه .د -وٌتألَّق فً جبٌنه .هـ -وٌتد َّفق من وجهه.
ٗ) على اإلنسان أنْ ٌوجه تفكٌره نحو الفرح والبهجة ،بٌن ذلك.
٘) قال تعالى" :فال تؽر َّنكم الحٌاةُ الدنٌا" ،استخرج من النص ما ٌقاربها فً المعنى.
 )ٙكٌؾ ٌجعل المرء السرور عادة فً رأي الكاتب؟
 )7اقترح حالً ٌحقق السعادة لـ"شخص ٌنظر إلى الحٌاة بمنظار أسود".
ص.
سمات الفن ٌَّة لل َّن ِّ
 )8اذكر ثالثة من ال ّ
 )9اذكر اثنٌن من مؤلفات األدٌب والمفكر المصري أحمد أمٌن.
ٓٔ) اذكر اسم المجلة التً أنشأها األدٌب والمفكر المصري أحمد أمٌن ،واسم المجلة التً شارك فً إخراجها.
النص؟
ٔٔ) ما الجذر اللؽوي لكلمة ( ٌُجا ِدل) الواردة فً
ّ
النص حسب ما ٌأتً:
ٕٔ) اضبط بالشكل الكلمات المخطوط تحتها فً
ّ
أ -حرؾ الالم فً (ٌخلق) .ب -حرفً الؽٌن والباء فً (الؽبطة) .ج -مقبض .د -حرؾ القاؾ فً (تضاٌ ْقت).
النص؟
ٖٔ) ما عالمة الترقٌم المناسبة مكان النجمة فً
ّ
النص؟
ٗٔ) عال َم ٌعود الضمٌر (الهاء) فً كلمة (تفكٌره) الواردة فً
ّ
هللا ٌَ ْر ُز ُق َمنْ ٌَشا ُء ِب َؽ ٌْ ِر حِسابٍ) من سورة آل عمران.
هللا اصطفى آد َم  ...إلى  ...إِنَّ َ
ب) اكتب من قوله تعالى( :إنَّ َ

ٌتبع الصفحة الثانٌة ،،،

(الصفحة الثانٌة)
السؤال الثاني 01( :عالمة).
أ ) اقرأ األبٌات الشعرٌة اآلتٌة من قصٌدة (العربٌة فً ماضٌها وحاضرها) ،ثم أجب عن األسئلة التً تلٌها:
ام َم ْوقِ ُعهــا
ٔ -أزهــى منَ األمــ ِل ال َب َّ
ســ ِ
راء ٌُوقِ ُظهــا
ص ْح ِ
َٕ -و ْسنــى بأخبٌــ ِة ال َّ
الو ْ
شًِ لو ُنسِ َج ْت
ٖ -بِ َم ْنطِ ــ ٍق هاشِ مــ ًِّ َ
از ْت ِب ُر ْكــ ٍن َ
َٗ -فـ َ
صـ ِد ٍع
شدٌــ ٍد َؼ ٌْــ َر ُم ْن َ
راء حٌنَ َبدا
َ٘ -ك ُم ْه ِرق
ص ْح ِ
ِ
الماء فً ال َّ
ان ِبهــا
ارظــ ِ
َ -ٙكأ ّنـمــا َقــدْ َتـ َولّــى ال َق ِ
ضــا ِد َوال ّذ ْكــ َرى ُم َخلَّ َدةٌ
ٌَ -7ا ش ٌْ َخــ َة ال َّ

ب
ضـــ َر ِ
أحلــى مِنَ ال َّ
رس ألفاظِ هـــا ْ
وج ُ
َ
س مِنَ ال ُّ
َو ْح ًٌ مِنَ ال َّ
ب
شهُ ِ
هم ٌ
شمس أو ْ
ب
صــلْ َولَـ ْم َت ِؽـ ِ
ِم ْنــ ُه األصائِـــل ُ لـ ْم َت ْن ُ
ب
ض َطـــ ِر ِ
ان َو َح ْبــ ٍل َؼ ٌْــ ِر ُم ْ
ِمــنَ ال َبٌــ ِ
ب
ض َكـــ ِذ ِ
ار ٍ
ار ٌق ِمــنْ َعـــ ِ
لِـ َعـ ٌْـنِـــ ِه بـ ِ
ب
َفـلَــ ْم ٌَؤُ وبـــا إِلـى ال ُّد ْنـٌـــا َولَــ ْم َتـؤُ ِ
ب
س َمـا َتـ ْبـنــونَ لِ ْل َعـقِـــ ِ
ســ ُ
ُهـ َنــا ٌُـ َؤ َّ

المصري علً الجارم فً تألٌفها.
ٔ) س ِّم واحداً من الكتب األدبٌة التً شارك األدٌب
ّ
الو ْ
ان ،شِ ٌْ َخ َة) الواردة فً األبٌات؟
ار ٍ
شًِ ،األصائِلَُ ،ت ْن ُ
الو ْسنى ،األخبٌ ِةَ ،
ض َربَِ ،
ٕ) هات معنى الكلمات (ال َّ
ارظ ِ
ض ،ال َق ِ
صلْ ،ال َع ِ
ٖ) ما الجذر اللؽوي لكل ّ من الكلمات اآلتٌة ( ُم ْه ِرقَ ،ت َـولّــىٌَ ،ؤُ وب) الواردة فً األبٌات؟
فرق فً المعنى بٌن الكلمتٌن اللتٌن تحتهما خط فً كل ّ من الجملتٌن اآلتٌتٌن:
ٗ) ّ
ضا ِد َوال ّذ ْك َرى ُم َخلَّ َدةٌ
أٌَ -ا َ
ب
س َما َت ْبنونَ لِ ْل َعـقِ ِ
س ُ
هُـ َنا ٌُ َؤ َّ
ش ٌْ َخ َة ال َّ
ساق َف ْوق ال َعقِب.
صبة فً ُم َؤ َّخر ال َّ
ب -ال ُع ْرقُوب َع َ
٘) تؽ ّنى الشاعر بسِ مات العربٌة ومزاٌاها ،ما السمة التً ذكرها الشاعر فً البٌت األول.
 )ٙسجل الشاعر عتبا ً على أبناء العربٌة الذٌن خذلوها ،حدّد البٌت الذي ٌتض ّمن ذلك.
ضح ذلك بمثالٌن من األبٌات.
 )7ثمة مظاهر كثٌرة فً األبٌات تم ّثل العودة إلى الشعر
العربً القدٌم فً معانٌه وألفاظه ،و ّ
ّ
ضح الصورة الفنٌة فً كل ّ م ّما ٌأتً:
 )8و ّ
راء ٌُوقِ ُظهــــا
ص ْح ِ
أَ -و ْسنــى بأخبٌــ ِة ال َّ
الو ْ
شًِ لو ُنسِ َج ْت
مــً َ
ــق هاشِ ِّ
بِ -ب َم ْنطِ ٍ

س مِنَ ال ُّ
َو ْح ًٌ مِنَ ال َّ
ب
شهُ ِ
هم ٌ
شمس أو ْ
ب
صــلْ َولَـ ْم َتؽِـ ِ
ِم ْنــ ُه األصائِـــل ُ لـ ْم َت ْن ُ

 )9ما دَّللة كل ّ م ّما ٌأتً:
ــن َ
بَ -ف َ
ِع.
ــام َم ْوقِ ُعهــا.
أ -أزهــى منَ
ــر ُم ْن َ
شدٌــ ٍد َؼ ٌْ َ
األمــل ال َب َّ
ِ
ـاز ْت ِب ُر ْك ٍ
س ِ
صـ د ٍ
ٓٔ) استخرج من األبٌات كناٌة كـ ّنـى بها الشاعر عن اللؽة العربٌة.
ٔٔ) استخرج من األبٌات ما ٌقارب معنى قول الشاعرَ :ف َر ّجً َ
ي آبـــا
إٌابً إذا ما
القار ُظ ال َع َن ِز ُّ
الخ َ
ٌر وا ْنتظ ِري ِ
ِ
ٕٔ) برزت الطبٌعة بعناصرها المختلفة واضحة فً القصٌدة ،دلّل على ذلك من األبٌات السابقة.
ٖٔ) هات مثاَّلً على ال ّطباق ورد فً األبٌات السابقة.
ب -هل وفق الشاعر فٌه؟
ص ْحراء) :أ -ما دَّللة هذا التكرار؟
تكررت فً األبٌات لفظة (ال َّ
ٗٔ) ّ
رس) ،وحرؾ الشٌن فً(ش ٌْ َخــ َة)؟
(ج ُ
الراء فً كلمة َ
٘ٔ) ما الضبط الصحٌح لحرؾ ّ
الرابع شرحا ً أدبٌا ً وافٌاً.
 )ٔٙاشرح البٌت ّ
األردنً الكبٌر حٌدر محمود .
ب) اكتب خمسة أبٌات شعرٌة من قصٌدة (رسالة من باب العامود) للشاعر
ّ
السؤال الثالث 90( :عالمة).
أ ) ق ّطع األبٌات اآلتٌة ،واذكر تفعٌالتها ،وبحر كل ّ منها:
ال لَ ُه ِع َتا َبـــــا
ســال َوتـابـــا
سلُــوا َق ْلبــً َؼـدا َة َ
َٔ -
لَ َعـــل َّ َعلــى اْ ْل َجمــ ِ
أَ ْم َنـــ ُع َما َّل َذ ِبــ ِه أ ُولــو ْا ْل ِح َجـــى
ص ْبــ ِر ْا ْل َج ِمٌــل إِ َّنــ ُه
َٕ -عــ ِّولْ َعلى ْا ْل َّ
ْ
ار ُم
َٖ -على َقدْ ِر أَهْ ِل ْا ْل ِعـ ْز ِم َتأْتًِ ْا ْل َع َزائِــ ُم
رام ْا ْل َم َكــ ِ
َو َتأتِـــً َعلى َقدْ ِر ْا ْل ِك ِ
َٗ -نسِ ٌْ ُج َو ْح ِد َك أَ ْن َ
اجــــا َك
ت ْا ْل ُح ْسنُ ٌَا َو َطنًِ
س ْح ُر َت َ
َه َذا ْا ْل َج َمال ُ َو َه َذا ْا ْل ِّ
ٌتبع الصفحة الثالثة ،،،

(الصفحة الثالثة)
ب) افصل بٌن شطري البٌتٌن اآلتٌٌن:
ٔ -إذا َمدَحوا آدم ٌَّا ً َمد َْح ُ
ب األ ُ َم ْم
ور َّ
ت َم ْولَى ال َم َوالًِ َ
ســـ ْب
اح َت َ
صـ ْلـ ِح َو ْ
َٕ -ر ِحـــ َم هللاُ َمـنْ أَعـــانَ َعلـى ال ُّ
ج) امأل الفراغ بالكلمة المناسبة؛ لٌستقٌم الوزن ال َعروضً والمعنى فً البٌتٌن اآلتٌٌن:
َ
ٔ -إذا َبلَ
الرجل ُ د -المجته ُد
ـــــس لَ ُه َب ْعدَهـــــا ُم ْق َت َر ْح
َفلَ ٌْ
ــــــػ  .......آ َمالَــــــ ُه
أ -المر ُء ب -اإلنسانُ جَّ -
َ
ٌٕ -ا أخً َّل َت ِملْ ِب َو ْج ِه َك َع ّنً ما أنا َ ..........وَّل أَ ْن َ
ِؾ دَ -عظٌ ٌم
ت َف ْر َقدْ
رٌب جُ -م ْخ َتل ٌ
أَ -ف ْح َم ٌة ب -ال َؽ ُ
د) حدّد القافٌة فً البٌت اآلتً وفق تعرٌؾ الخلٌل بن أحمد الفراهٌدي:
أما لِ ْل َهوى َن ْه ًٌّ َعلَ ٌْ َك َوَّل أَ ْم ُر
ص ْب ُر
صً الد َّْم ِع شٌم ُت َك ال َّ
أَرا َك َع َّ
وي فً البٌت اآلتً:
الر ّ
هـ) حدّد حرؾ ّ
َف ْ
ت ِع ْب َر ًة وا ّتعاظا ً
َع ُه
از ُج ِر
المو ِ
القلب َعنْ هَوا َك َود ْ
َ
إنَّ فً ْ
السؤال الرابع 01( :عالمة).
النص اآلتً ،ثم أجب عن األسئلة التً تلٌه:
أ ) اقرأ
ّ
الخٌر َّل ٌعد ْم َج َو ِاز ٌَ ُه،
ٌفعل
(ٌا طال َِب ال ِع ْل ِمُ ،كنْ عاقِالً وَّل تكنْ ُمتثاقِالً ،وكنْ َمرؼوبا ً فٌه َّل َمؽضوبا ً علٌه ،وأَحسِ نْ لِؽٌر َك ،ف َمنْ
َ
ِ
وخالط كل ّ َ
تمش
سوء ،وحافِظ على َم ْو ِعد درس َك ،وَّل
القوال األثٌم ،فالمرء
قلبــه ولسانِه ،وإ ٌّا َك و َم ْجلِس ال ّ
ش ْهم و َتج ّنب ّ
ِ
بأصؽرٌهِ :
ِ
َ
ؾ أخا َك إنْ َبد ْ
فوقٖ لٌال ،والزم اَّلستؽفار ،فما
ٌعٌش عٌِشة كرٌمة ،وَّل تجا ِ
األرض مرحاً ،فال ُمؤمن
فً
ِ
َت من ُه َزلّة ،وَّل تهجرهُ
ُ
الرضا،
الناس بالعمل ،فك ْم
وأؼن نفس َك عنْ َمسألة
در ال ُمتقٌن!
رجل اجتهد فاؼتنى با ِ
أجمل التقوى! و ِ
س َعى ونال َ ّ
هلل األحد ،و َ
هلل ّ
ٍ
ِ
ِ
تنس أنّ الدنٌا دار فناء).
راض فً معٌشتِهِ ،وَّل
صدٌقا ً! فذو القناع ِة ٍ
َ
وأكر ْم بال ُمه ّذب َ
ِ
النص:
أ -استخرج من
ّ
ٔ -اسم فاعل لفعل غٌر ثالثً ٕ -اسم مفعول لفعل ثالثً ٖ -صفة مشبهة ٗ -صٌغة مبالغة ٘ -اسم زمان  -ٙاسم مكان
 -8جملة تع ّجب سماعًّ  -9مصدراً مٌمٌا ً ٓٔ -اسما ً ممدوداً ٔٔ -اسم مرة ٕٔ -اسم هٌئة
 -7مصدراً لفعل سداسً
النص إعرابا ً تا ّماً:
ب -أعرب ما تحته خ ّط فً
ّ
ج -ع ّلل كالً م ّما ٌأتً:
ٔ -سبب كتابة الهمزة بالصورة التً جاءت علٌها فً كلمة (أَحسِ نْ ) الواردة فً النصّ .
ٕ -سبب كتابة األلف المقصورة بالصورة التً رسمت علٌها فً كلمة (الرّضا) الواردة فً النصّ .
راض فً معٌش ِتهِ) الواردة فً النصّ .
ٖ -حذف ٌاء االسم المنقوص (راضً) فً جملة (فذو القناع ِة
ٍ
ٗ -ل ْم تظهر عالمة اإلعراب على آخر كلمة (الدنٌا) الواردة فً النصّ .
د -اكتب العدد (ٖ) فً جملة (وَّل تهجرهُ َ
النص بالحروؾ.
لٌال) الواردة فً
ّ
فوقٖ ٍ
النص.
هـ -ما نوع (ك ْم) الواردة فً
ّ
النص.
و -ما الضبط الصحٌح آلخر كلمة (لٌال) الواردة فً
ّ
ب) اختر اإلجابة الصحٌحة فً كل ّ م ّما ٌأتً:
ٔ -الجملة التً جاء فٌها المنادى شبٌها ً بالمضاؾ م ّما ٌأتً هً:
أ -أَعٌنًَّ جودا وال َتجْ مُدا بٌ -ا راجٌا ً رحمة هللاِ ،علٌك نفسك ّ
هذبها جٌ -ا نسٌ َم الصّبا بلّ ْغ تحٌتنا دٌ -ا مُسرعاً ،تم ّه ْل
ٕ -اسم الفاعــل من الفعل (التقى):
ُالق
ب -م ُْل َتقًِ
أ -م ُْل َت َقى
ج -م ُْل َت ٍق د -م ٍ
ٖ -اسم المفعول من الفعل (روى):
دَ -م َر ِويّ
راو
أَ -مرْ َوى بَ -مرْ ِويّ جٍ -
ٗ -الهمزة التً كتبت بشكل صحٌح م ّما تحته خ ّط وردت فً جملة:
أ -المسؤولٌة ِعبْ ء كبٌر ب -تطور التعلٌم نحو اإلقتصاد المعرفً ج -اوت المبرة الٌتٌم د -إسترا َح العامل بعد عمله
٘ -جملة جواب الشرط فً قول المتنبً :إذا َت َر ّح ْل َ
الراحِلونَ ُه ُم:
فار َق ُه ْم َف ّ
ت َعنْ َق ْو ٍم َو َقد َقدَروا أَّلّ ُت ِ
ِلون ُه ُم
فار َق ُه ْم د -الرّاح َ
فار َق ُه ْم جَ -قدَروا أال ّ ُت ِ
أَ -و َقد َقدَروا ب -أال ّ ُت ِ
ٌتبع الصفحة الرابعة ،،،

(الصفحة الرابعة)
 -ٙالجملة التً اشتملت على صٌؽة مبالؽة م ّما ٌأتً هً:
(سٌعلمون غداً من ّ
صمان اختصموا فً َربّهم)
(هذان َخ
ب -قال تعالى:
الكذابُ األشرُ)
أ -قال تعالى:
َ
ِ
ِ
ارعٌن َبخٌ ُل د -ظ ُ
ننت أنّ الح ّل َسهْل
بالمال كلّ ِه لكن ُه بال ّد
ت
جَ -جوا ٌد على العال ِ
َ
ِ
ُ
(شممت الوردة أرٌجها):
 -7الضبط الصحٌح آلخر الكلمة المخطوط تحتها فً
أ -الضمة ب -الفتحة ج -الكسرة د -السكون
(و َردَ) على ( َم ْو ِرد) ألن عٌن مضارعه:
ٌ -8صاغ اسم المكان من الفعل َ
أ -مضمومة ب -مفتوحة ج -مكسورة د -ساكنة
شأن أُمتنا):
نتوح َد لنعلً من
(ٌجب أنْ
 -9عالمة إعراب الفعل (نعلً) فً جملة
ّ
ُ
ِ
أ -الضمة المقدرة ب -الفتحة المقدرة ج -الضمة الظاهرة د -الفتحة الظاهرة
المرة م ّما ٌأتً هً:
ٓٔ -الجملة التً اشتملت على اسم ّ
رام ج -أحشفا ً وسوء كٌلة د -غدا الدهر ٌمشً مشٌة الهرم
أ -استقبلنا الضٌوف استقبال الحفاوة ب -رُبَّ َرمٌة من غٌر ٍ
س ُهل):
ٔٔ -المصدر الصرٌح من الفعل ( َ
د -اسْ تِسْ هال
أَ -سهْل بَ -تسْ هٌل ج -سُهولة
ٕٔ -الجملة الصحٌحة م ّما ٌأتً هً:
ب -فً األردنّ اثنتً َع ْش َر َة محاف ً
أ -فً األردنّ اثنتا َع ْش َر َة محاف ً
ظة
ظة
د -فً األردنّ اثنً َع َش َر محاف ً
ج -فً األردنّ اثنا َع َش َر محاف ً
ظة
ظة
ٖٔ -الكلمة التً ُكتبت كتابة صحٌحة م ّما تحته خط:
أ -رثى الشاعر صدٌقه ب -حما الجنود الوطن ج -دعى المؤمن ربه د -أخً اسمه ٌحٌا
ٗٔ -الجملة التً اشتملت على تمٌٌز ذات (مفرد) م ّما ٌأتً هً:
ت َقمٌصا ً قُطنا ً
اس أكث ُرهم إحسانا ً ج -نِعْ َم الص ْد ُق ُخلُقا ً د -لَ ِبسْ ُ
أَ -غ َر ُ
ست
َ
األرض شجراً ب -أَ ْغنى ال ّن ِ
٘ٔ -الجملة الصحٌحة م ّما ٌأتً هً:
ُ
ُ
داع
داع الخٌر د-
أ -ال ّداعً إلى الخٌر كفاعله ب-
رأٌت ٍ
اع ج -جاء ِ
مررت بال ّد ِ
 -ٔٙالهمزة فً (رجاء):
أ -زائدة ب -أصلٌة ج -منقلبة عن واو د -منقلبة عن ٌاء
(عالم) فً جملة ( َك ْم عالم خد َم الوطن ).هو:
 -ٔ7إعراب كلمة
ٍ
أ -تمٌٌز منصوب ب -مضاف إلٌه مجرور ج -مفعول به منصوب د -خبر مرفوع
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أ ) اكتب فً واحد من الموضوعات التالٌة:
ساهرة على حدوده وحٌاضه.
العربً
ٔ -مقالة بعنوان :الجٌش
المصطفوي درع الوطن والعٌن ال ّ
ّ
ّ
ٕ -رسالة لصدٌق تعتذر فٌها له عن إساءة منك بح ّقه.
والتفوق واإلبداع.
ٖ -قصة شاب لم ٌثنه المرض ولم تثنه اإلعاقة من اَّلستمرار فً حٌاته الطبٌعٌة
ّ
ٗ -خاطرة بعنوان :أنا واللٌل.
ب) امأل الفراغ فً كل ّ من العبارات اآلتٌة بالكلمة المناسبة:
ٔ -تهدؾ القصة إلى التأثٌر فً القارئ وإمتاعه وتسلٌته عن طرٌق  ..........و . ..........
ٌٕ -مكن إٌجاز خطوات إعداد المقالة فً ما ٌأتً :اإلعداد والتحضٌر ،و  ،..........والتنقٌح والتحرٌر.
ٖ -من أهم سمات الرسالة الشخصٌة :ؼلبة  ..........بقالب بسٌط من ؼٌر ؼموض فٌه.
ٗ -من أهم شروط التلخٌص .......... :فً نقل األفكار.
٘ -من مجاَّلت الكتابة الوظٌفٌة :أ)  ..........ب) . ..........
 -ٙتتسم المقالة اَّلجتماعٌة بسهولة . ..........
 -7من أهم صفات األسلوب :الوضوح ،والقوة ،و . ..........
 -8أبرز ُك ّتاب الخاطرة فً العصر الحدٌث :أ)  ..........ب)  ..........ج) . ..........

((( انـتـهـــت األسـئـلـــة )))
ِب :فتحً سلمان أبوقدٌري
مع تمنٌاتً للجمٌع بالموفق ٌّة وال ّنجاح ؛؛؛؛؛ أستاذكم ال ُمح ّ

اإلجابات النموذجية:
السؤال األول 01( :عالمة).
سرور.
ٔ) الهالة :الدائرة من الضوء تحٌط بجرم
سماوي .الؽبطة :النعمة وال ُّ
ّ
الزمام :خٌط ٌُ َ
ِّ
ش ُّد به .وزمام األمر :مالكه ،أي :قوامه وعنصره األساسً.
البٌادق :مفردها البٌدق ،وهو الدلٌل فً السفر والجندي الراجل ،ومنه بٌدق الشطرنج (جندي الشطرنج) وهو المقصود هنا.
ٕ) البهاء :نوراً ،جماَّلًٌ .تألَّقٌ :لمعٌ ،شرق .ال ُمح ٌَّا :الوجه.
سرور نوراً ٌضًء وجه صاحبه.
صور القمر إنسان ٌضع فً عنقه قالدة
صور ال ُّ
تشع .بَّ -
ّ
ٖ) أَّ -
سرور نوراً ٌشرق فً جبٌن صاحبه.
سرور فرحا ً ٌلمع فً
صور ال ُّ
عٌنً صاحبه .دَّ -
ّ
صور ال ُّ
جَّ -
سرور ماء ٌتد َّفق من وجه المسرور ،وصور الوجه نبعا ً ٌتد َّفق منه هذا الماء.
صور ال ُّ
هـَّ -
ٗ) بمعنى أَّل ٌظل اإلنسان حبٌس األفكار المحزنة ،بأن ٌقود زمام تفكٌره؛ فٌصرفه كما ٌشاء؛ فٌحول تفكٌره إلى ناحٌة تنسٌه تلك
األفكار ،وٌحاول إٌجاد أفكار أخرى بدٌلة تسعده.
٘) َّأَّل ُت َقدِّر الحٌاة فوق قٌمتها؛ فالحٌاة ه ٌِّنة ،فاعمل الخٌر ما استطعت.
ٌ )ٙتصنع الفرح السرور واَّلبتسام فً مواقؾ حٌاتٌه وٌتعودها حتى ٌصبح التكلؾ طبعاً ،فٌفعل ما ٌفعله الفنانون ،فالرجل َّل ٌزال
سرور واَّلبتسام للحٌاة،
ٌتشاعر حتى ٌكون شاعراً ،وٌتخاطب حتى ٌصٌر خطٌباً ،وٌتكاتب حتى ٌصٌر كاتباً ،فتص َّنع الفرح وال ُّ
ح َّتى ٌكون الــ َّتطــ ُّبع َط ْبعاً.
 )7الحٌاة ه ٌِّنة بسٌطة فال ٌحملها ما َّل تحتمل.
 )8استخدام الصور الفنٌة ،والتشبٌهات ،والكناٌات ،والمقابلة /استخدام أسلوب التــَّـفضٌل /توظٌؾ بعض عناصر الطبٌعة.
النص).
 )9فجر اإلسالم  /ضحى اإلسالم  /فٌض الخاطر (الذي أخذ منه
ّ
ٓٔ) اسم المجلة التً أنشأها :الثقافة  /المجلة التً شارك فً إخراجها :مجلة الرسالة.
ٔٔ) جدل ٕٔ) أٌ -خلُق ب -ال ِؽ ْبطة جُ -م ْق ِبض د -تضاٌ ْقت ٖٔ) الفاصلة ٗٔ) على المرء
هللا ٌَ ْر ُز ُق َمنْ ٌَشا ُء ِب َؽ ٌْ ِر حِسابٍ) من سورة آل عمران.
هللا اصطفى آد َم  ...إلى  ...إِنَّ َ
ب) اكتب من قوله تعالى( :إنَّ َ
السؤال الثاني 01( :عالمة).
صل ،ال ّنحو الواضح ،البالؼة الواضحة.
ٔ) المجمل ،المف ّ
الو ْ
شً :نقش الثوب
سنة وهً ال ّنوم األخبٌة :الخٌام ،مفردها الخِباء ،وهً الخٌمة
ض َرب :العسل
َ
الو ْسنى :النائمة ،من ال ِّ
َ
ٕ) ال َّ
ارض :ال ّ
األصائِل :مفردها :أصٌل ،الوقت حٌن تص ّفر الشمس لمؽربها َت ْن ُ
سحاب ال ُمطِ ل ّ
صلٌ :تؽ ٌّر لونها ال َع ِ
ارظان :رجالن من بنً عنزة خرجا فً طلب ال َق َرظ فلم ٌرجعا ،وال َق َرظ ،واحدته َق َرظة ،وهو ورق من شجر ٌُدْ بػ به.
ال َق ِ
شِ ٌْ َخة :مفردها :شٌخ ،وهو ذو المكانة من علم أو فضل أو رئاسة.
ّ
مؤخر القدم
ب ٗ) أ -األجٌال الالحقة العاقبة التً تأتً بعدكم ب -عظم
ٖ) ُم ْه ِرق :ه ََر َق َت َـولّــىَ :ول ًَِ ٌَؤُ وب :أَ ِو َ
ارظان ،أخبٌة
٘) صوت حروفها أحلى من العسل )ٙ .البٌتان :الخامس والسادس )7 .استخدام الشاعر كلمات تراثٌة مثل :ال َق ِ
صور الشاعر اللؽة العربٌة فتاة نائمة فً خٌمتها فً الصحراء ٌُوقِ ُظها ضوء الشمس فً الصباح أو الشهاب الساطع.
 )8أ ّ -
صور الشاعر منطق اللؽة العربٌة الذي تكلم به الرسول الهاشمً الكرٌم بنقش ثوب منسوج من خٌوط قوٌة َّل تفسد وَّل
بّ -
ص َن ُع منها نقش هذا الثوب وَّل ٌتؽ ٌّر لونها عبر الزمن.
ٌتؽ ٌّر لونها عبر الزمن،
وصور األصائل خٌوطا ً ٌُ ْ
ّ
 )9أ -مكانة اللؽة العربٌة وأثرها الجمٌل فً النفوس .ب -بالؼة اللؽة العربٌة وقوتها.
ٓٔ) الضاد )ٔٔ .البٌت السادس )ٕٔ .األبٌات :الثانً والثالث والخامسَ )ٖٔ .و ْسنى ٌُ /وقِ ُظها.
ٗٔ) أ -دَّللة على أصالة اللؽة العربٌة وموطن الضاد القدٌم.
ب -نعم وفق الشاعر فٌه؛ ألنه جاء منسجما ً مع تجربته الشعرٌة ،فالشاعر ٌتحدث عن اللؽة العربٌة الضاربة فً القِدَم وموطنها
(الصحراء) ،وإحٌائها من جدٌد م ّتخذاً (الشمس) رمزاً لهذا اإلحٌاء.
٘ٔ) َج ْرس  /شِ ٌْ َخــ َة
قوي َّل ٌمكن أنْ تتخلّله التشققات عبر السنٌن ،وهً حبل مستقٌم
تفوقت هذه اللؽة على ؼٌرها بالفصاحة والبالؼة ،فهً جدار
ّ
ّ )ٔٙ
مكٌن َّل ٌحٌد عن طرٌقه أبداً.
األردنً الكبٌر حٌدر محمود .
ب) اكتب خمسة أبٌات شعرٌة من قصٌدة (رسالة من باب العامود) للشاعر
ّ
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مــال لَ ُه ِع َتا َبـــــا
ســال َوتـابـــا
سلُــوا َق ْلبــً َؼـدا َة َ
أ ) َٔ -
لَ َعـــل َّ َعلــى اْ ْل َج ِ
ب  - - -ب  -ب ب  -ب  // - -ب  -ب ب  -ب  -ب ب  -ب - -
مفاع ْلتن مفاعلَتن فعولن  //مفاعلَتن مفاعلَتن فعولن
أَ ْم َنـــ ُع َما َّل َذ ِبــ ِه أُولــو ْا ْلح َِجـــى
ــر ْا ْل َجمٌِــل إِ َّنــ ُه
ــولْ َعلى ْا ْل َّ
َٕ -ع ِّ
ص ْب ِ
  -ب  - - -ب  -ب  -ب  - // -ب ب  - -ب ب  -ب  -ب -مستفعلن مستفعلن متفعلن  //مستعلن مستعلن متفعلن
ْ
َٖ -على َقدْ ِر أَهْ ِل ْا ْلع ْ
ــار ُم
ِـز ِم َتأْتًِ ْا ْل َع َزائِــ ُم
ِرام ْا ْل َم َك ِ
َو َتأتِـــً َعلى َقدْ ِر ْا ْلك ِ
ب  - -ب  - - -ب  - -ب  -ب  // -ب  - -ب  - - -ب  - -ب  -ب -
فعولن مفاعٌلن فعولن مفاعلن  //فعولن مفاعٌلن فعولن مفاعلن
َٗ -نسِ ٌْ ُج َو ْح ِد َك أَ ْن َ
اجــــا َك
ت ْا ْل ُح ْسنُ ٌَا َو َطنًِ
س ْح ُر َت َ
َه َذا ْا ْل َج َمال ُ َو َه َذا ْا ْل ِّ
ب  -ب  -ب ب  - - -ب  -ب ب  - - // -ب  -ب ب  - - -ب - - -
مستفعلن َف ِعلن مستفعلن فِ ْعلن
متفعلن َف ِعلن مستفعلن َف ِعلن //
ب) ٔ -إذا َمدَحوا آدم ٌَّا ً َمد َْحـ  /ـ ُ
ب األ ُ َم ْم
ور َّ
ت َم ْولَى ال َم َوالًِ َ
ج) ٔ -أ -المر ُء ٕ -أَ -ف ْح َم ٌة

د) أَ ْم ُر

الوافر التام

الرجز التام

الطوٌل

البسٌط التام

ـــب
س ْ
اح َت َ
ـح َو ْ
َٕ -رحِـــ َم هللاُ َمـنْ أَعـــا  /نَ َعلـى ال ُّ
صـ ْل ِ

هـ) حرؾ الهاء

السؤال الرابع 01( :عالمة).
أُ -ٔ -متثاقِالً ،ال ُمؤمن ،ال ُمتقٌن َٕ -مرؼوبا ً فٌهَ ،مؽضوبا ً علٌه َٖ -
القوال َ٘ -م ْوعِد َ -ٙم ْجلِس
ش ْهم ،مرح ،كرٌمة ّٗ -
در ال ُمتقٌن! َ -9مسألة ٓٔ -فناء َٔٔ -زلّة ٕٔ -عٌِشة
 -7اَّلستؽفار  -8هللِ ّ
ب -طال َِب :منادى منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره ،وهو مضاف.
ٌفعل :فعل مضارع مجزوم وعالمة جزمه السكون وحرّك بالكسرة منعا ً اللتقاء الساكنٌن (فعل الشرط).
ِ
قلب :بدل تفصٌل مجرور وعالمة جره الكسرة الظاهرة على آخره ،وهو مضاف.
تمش :فعل مضارع مجزوم وعالمة جزمه حذف حرف العلة (الٌاء) من آخره ألنه معتل اآلخر ،والفاعل ضمٌر مستتر تقدٌره (أنت).
ِ
التقوى :مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة المقدرة على األلف للتعذر.
صدٌقا ً :تمٌٌز منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره.
َ
ماض رباعً فهمزته همزة قطع -ٕ .ألنّ االسم ثالثً واأللف منقلبة عن واو.
ج -ٔ -ألنه فعل أمر لفعل ٍ
ٖ -ألنه مجرد من أل واإلضافة -ٗ .ألنه اسم مقصور ٌعرب بالحركات المقدرة .د -ثالث هـ -كم الخبرٌة
ب) ٔ -ب
ٓٔ -ب

 -9د
 -8ج
 -7ب
 -ٙأ
٘ -د
ٗ -أ
ٖ -ب
ٕ -ج
 -ٔ7ب
٘ٔ -أ  -ٔٙج
ٗٔ -د
ٖٔ -أ
ٕٔ -أ
ٔٔ -ج

السؤال الخامس 90( :عالمة).
ب) امأل الفراغ فً كل ّ من العبارات اآلتٌة بالكلمة المناسبة:
ٔ -تهدؾ القصة إلى التأثٌر فً القارئ وإمتاعه وتسلٌته عن طرٌق التلمٌح و الرمز.
ٌٕ -مكن إٌجاز خطوات إعداد المقالة فً ما ٌأتً :اإلعداد والتحضٌر ،و التنفٌذ والتنقٌح والتحرٌر.
ٖ -من أهم سمات الرسالة الشخصٌة :ؼلبة العاطفة بقالب بسٌط من ؼٌر ؼموض فٌه.
ٗ -من أهم شروط التلخٌص :األمانة فً نقل األفكار.
٘ -من مجاَّلت الكتابة الوظٌفٌة :أ) اإلعالنات التجارٌة ب) عقود الزواج.
 -ٙتتسم المقالة اَّلجتماعٌة بسهولة األلفاظ.
 -7من أهم صفات األسلوب :الوضوح ،والقوة ،و الجمال .
 -8أبرز ُك ّتاب الخاطرة فً العصر الحدٌث :أ) مً زٌادة ب) جبران خلٌل جبران ج) أحمد أمٌن .

ِب :فتحً سلمان أبوقدٌري
مع تمنٌاتً للجمٌع بالموفق ٌّة وال ّنجاح ؛؛؛؛؛ أستاذكم ال ُمح ّ

وهللا أعلى وأعلم

لٌال
وٍ -

