بسم هللا الرحمن الرحٌم
النموذج المقترح مع اإلجابات النموذجٌة اللغة العربٌة ف 1
السؤال األول  :اقرأ اآلٌات الكرٌمة اآلتٌة ث ّم أجب عن األسئلة التً تلٌها
ان َربِّ إِ ِّنً َن َذرْ ُ
ك أَ ْن َ
ت ال َّسمٌِ ُع ْال َعلٌِ ُم (َ )35فلَمَّا
إِ ْذ َقالَ ِ
ك َما فًِ َب ْطنًِ م َُحرَّ رً ا َف َت َق َّب ْل ِم ِّنً إِ َّن َ
ت لَ َ
ت ام َْرأَةُ عِ م َْر َ
ْس َّ
ضعْ ُت َها أ ُ ْن َثى َو َّ
ض َع ْ
ض َع ْت َها َقالَ ْ
الذ َك ُر َك ْاْل ُ ْن َثى َوإِ ِّنً َس َّم ٌْ ُت َها َمرْ ٌَ َم َوإِ ِّنً
ت َولٌَ َ
َّللا ُ أَعْ لَ ُم ِب َما َو َ
ت َربِّ إِ ِّنً َو َ
َو َ
أُعِ ُ
ُول َح َس ٍن َوأَ ْن َب َت َها َن َبا ًتا َح َس ًنا َو َك َّفلَ َها َز َك ِرٌَّا
ٌذ َها ِب َ
ان الرَّ ِج ٌِم (َ )36ف َت َق َّبلَ َها َر ُّب َها ِب َقب ٍ
ك َو ُذرِّ ٌَّ َت َها م َِن ال َّش ٌْ َط ِ
َّللا إِنَّ َّ
اب َو َج َد عِ ْن َد َها ِر ْز ًقا َقا َل ٌَا َمرْ ٌَ ُم أَ َّنى لَكِ َه َذا َقالَ ْ
ُكلَّ َما د َ
ت ه َُو مِنْ عِ ْن ِد َّ ِ
َخ َل َعلَ ٌْ َها َز َك ِرٌَّا ْالمِحْ َر َ
َّللاَ
ٌَرْ ُز ُق َمنْ ٌَ َشا ُء ِب َؽٌ ِْر ِح َسا ٍ
ب ()37
ك َسمٌِ ُع ال ُّد َعا ِء (َ )38ف َنا َد ْت ُه ْال َم ََل ِئ َك ُة َوه َُو
ك ُذرِّ ٌ ًَّة َط ٌِّ َب ًة إِ َّن َ
ك َد َعا َز َك ِرٌَّا َر َّب ُه َقا َل َربِّ َهبْ لًِ مِنْ لَ ُد ْن َ
ُه َنالِ َ
ٌِن
صلًِّ فًِ ْالمِحْ َرا ِ
ص ِّد ًقا ِب َكلِ َم ٍة م َِن َّ ِ
َّللا َو َس ٌِّ ًدا َو َحصُورً ا َو َن ِب ًٌّا م َِن الصَّالِح َ
ك ِب ٌَحْ ٌَى ُم َ
َّللا ٌُ َب ِّش ُر َ
َقا ِئ ٌم ٌُ َ
ب أَنَّ َّ َ
ك َّ
َّللا ُ ٌَ ْف َع ُل َما ٌَ َشا ُء (َ )40قا َل
(َ )39قا َل َربِّ أَ َّنى ٌَ ُكونُ لًِ ُؼ ََل ٌم َو َق ْد َبلَ َؽن ًَِ ْال ِك َب ُر َوام َْرأَتًِ َعا ِق ٌر َقا َل َك َذلِ َ
َ
ار
َّام إِ ََّّل َرم ًْزا َو ْاذ ُكرْ َر َّب َ
ك أَ ََّّل ُت َكلِّ َم ال َّن َ
َربِّ اجْ َع ْل لًِ آ ٌَ ًة َقا َل آ ٌَ ُت َ
اْل ْب َك ِ
ك َك ِثٌرً ا َو َسبِّحْ ِب ْال َعشِ ًِّ َو ْ ِ
اس َث ََل َث َة أٌ ٍ
()41
ُ
ُ
وجعلت من النذر وهو ما ٌوجبه اْلنسان على نفسه من طاعة وخَلفها
وهبت
 -1ما معنى المفردات اآلتٌة  :نذرت :
ّ
محررا  :خالصا من شواؼل الدنٌا مفرّ ؼا للعبادة ــــ أعٌذها  :ألجأ إلٌك لتحمٌها وتحصّنها ـــــ كفلها  :جعله كافَل لها
ّ
وتعهدها بالرعاٌة ــــــــــــ المحراب  :الؽرفة  ،ؼرفة العبادة .وقٌل :هو صدر المجلس ،و أشرفه.ـــ رزقا  :فاكهة وطعاما
 ،فاكهة الصٌؾ فً الشتاء وفاكهة الشتاء فً الصٌؾ ــ هنالك  :عندما رأى اآلٌات والمعجزات من وَّلدة مرٌم وكرامة
الععً  :آخر النهار  ،،االبكار  :من الفجر الى طلوع الشمس
َّللا لمرٌم ــــ كلمة من هللا  :عٌسى علٌه السَلم ،،
ّ
الععً  :عشو ــــ س ّمٌتها  :سمو ـــ ذر ٌّة  :ذرر أو ذرأ
 -2ما الجذر اللغوي لكل ّ من  :هب  :وهب ــــ
ّ
َ
َّ
ض َع ْ
ت " ؟ دَّللة
 -3من هً امرأة عمران ؟ ( أم مرٌم علٌها السَلم ) وما داللة الجملة المعترضة َ " :وَّللا ُ أعْ لَ ُم ِب َما َو َ
على عِ ظم شأن المولودة مرٌم وجعلها وابنها عٌسى آٌة للعالمٌن
محررا  ( .جرٌا ً على عادة أهل زمانها )
 -4علل  :نذرت امرأة عمران ما فً بطنها
ّ
 -5ما المقصود بقوله تعالى  ":ولٌس الذكر كاألنثى " ؟ أي أن الذكر الذي كانت تتمناه امرأة عمران وترجوه َّ ،ل
ٌتحقق به هذا اْلمر العظٌم الذي جعل الهَّةإظهاره على ٌد هذه اْلنثى التً ستلد مولود البشرٌّة البكر " عٌسى علٌه السَلم
ُول َح َس ٍن " ؟؟ قبلها َّللا قبوَّل حسنا ،وسلك بها طرٌق السعداء
 -6ما المقصود بقوله تعالى َ ":ف َت َق َّبلَ َها َر ُّب َها ِب َقب ٍ
 -7وضح الصورة الجمالٌة فً قوله تعالى َ ":وأَ ْن َب َت َها َن َبا ًتا َح َس ًنا " ؟ شبه َّللا تعالى تربٌة مرٌم الكاملة بتعهد النبته فً
التربة الصالحة
 -8علل جاء الطلب بلفظ الهبة فً قوله تعالى  ":ربّ هب لً " ؟ ْلنّ الهبة إحسان محض َّل دخل فٌه للوالد كبٌر السن
وَّل الوالدة العاقر
َّ
ّ
ً
َ
َ
ً
ِّ
ٌِن
َّللا َو َسٌِّدا َو َحصُورً ا َون ِب ًٌا م َِن الصَّالِح َ
ُصدقا ِبكلِ َم ٍة م َِن ِ
 -9أذكر صفات ٌحٌى كما وردت فً اآلٌات ؟ م َ
ّ
 -10كٌف استقبل زكرٌا البعرى بٌحٌى ؟ ولماذا ؟ باَّلستبعاد فً موازٌن البشر ؛ لكبر سنه وْلنّ امرأته عاقر وبالدهشة
 -11عرضت اآلٌات الكرٌمة أمورا خارقة للعادة ،اذكر ثالثة منها.
وَّلدة عٌسى علٌه السَلم من ؼٌر أب ،الرزق فً ؼٌر أوانه عند مرٌم ،وَّلدة ٌحٌى من أم عاقر وأب بلػ من الكبر عتٌّا
 -12ما فائدة األسلوب القصصً فً القرآن الكرٌم ؟ بٌان عظمة القرآن الكرٌم فً إقامة الدلٌل  ،أخذ العبرة والعِظة ،
التدبّر والتأمّل  ،،جذب ذاكرة النبًّ صلى َّللا علٌه وسلم لعبر الماضً لٌنتفع بها فً الحاضر
 -13هات من اآلٌات مثاالً على كل ّ من  :الطباق  :الذكر  /اْلنثى ـــ منادى منصوب  :ربِّ
 -14ما المعنى البالغً لكل ّ من  :اْلمر فً ( فتقبّل منً ) ؟ الدعاء ـــــ اَّلستفهام فً  ( :أ ّنى ٌكون لً ؼَل ٌم )؟ :
اَّلستبعاد والتعجّ ب
ّ
 -15ب ٌّن األمارة التً أعطاها هللا لزكرٌا علٌه السالم دلٌال على حمل زوجته ؟؟ أَّل ٌكلم الناس ثَلثة أٌّام إَّل باْلشارة ـــ
ذاكرا َّللا ذكراً كثٌرا ــ مسبّحا ً فً آخر النهار وأوّ له

السؤال الثانً :اقرأ النص اآلتً ثم أجب عن األسئلة التً تلٌه
الحساسٌّة مرض من أمراض العصر ال ّ
شائعة وَّل سٌَّما لدى اْلطفال  ،ولها أسبابٌ ش َّتى وتنشط فً مواس َم
معٌّنة  ،وخاصّة فً نهاٌة موسم البرد  ،وفً موسم الربٌع الذي ٌكثر فٌه ُؼبار َّ
الطــلع .
والحساسٌّة تفاعل ؼٌر طبٌعًّ ٌحدث فً أنسجة الجسم المختلفة نتٌجة ما ّدة ؼرٌبة  ،مثل  :ؼبار َّ
الطـلع أو
موا ّد التجمٌل  ،أو شعر الحٌوانات  ،أو الموا ّد السَّامة  ،أو بعض اْلدوٌة مثل المضا ّد الحٌويّ البنسلٌن ،
فضَل عن ال ُّدخان الناتج عن عوادم السٌّارات  ،ودخان السجائر  ،وعن كائنات صؽٌرة تعٌش فً الفراش
ّ
المكتظـة بالكتب والستائر والسجاد والمَلبس  ،وهً تصل إلى داخل الجسم عن طرٌق الفم
داخل الؽرؾ
أو اْلنؾ أو اللمس أو الحقن فتهٌّج اْلماكن التً وصلت إلٌها  ،فٌؤ ّدي ذلك إلى تولّد أجسام مضا َّدة دفاعٌّة
ّ
تؤثر فً النسٌج المُصاب وال ُّشعٌرات ال ّدموٌّة المحٌطة المسبّبة ْلعراض الحساسٌّة .
ٔ.
ٕ.
.3
ٗ.
.5
.6
.7

الحساس ٌّة مرض من أمراض العصر ال ّ
عائعة ؛ علل ْلنه ٌصٌب المَلٌٌن من البشر فً جمٌع أنحاء المعمورة
ما المواسم التً تنعط فٌها الحساس ٌّة ؟؟ مع التعلٌل
تنشط الحساسٌّة فً مواس َم معٌّنة  ،وخاصّة فً نهاٌة موسم البرد  ،وفً موسم الربٌع ؛ ْلنه ٌكثر فٌه ُؼبار َّ
الطــلع
النص تفاعل ؼٌر طبٌعًّ ٌحدث فً أنسجة الجسم المختلفة نتٌجة ما ّدة ؼرٌبة
عرف الحساس ٌّة كما ورد فً
ّ
ّ
ما هً مس ّببات الحساس ٌّة ؟؟
ؼبار َّ
الطـلع أو موا ّد التجمٌل  ،أو شعر الحٌوانات  ،أو الموا ّد السَّامة  ،أو بعض اْلدوٌة مثل المضا ّد الحٌويّ
البنسلٌن  ،فضَل عن ال ُّدخان الناتج عن عوادم السٌّارات  ،ودخان السجائر والفطرٌّات
كٌف تصل مس ّببات الحساس ٌّة إلى داخل الجسم ؟؟ تصل إلى داخل الجسم عن طرٌق الفم أو اْلنؾ أو اللمس أو
الحقن
ّ
ّ
َّ
ّ
ما هً آلٌة عمل تلك المس ّببات ؟؟ تهٌّج اْلماكن التً وصلت إلٌها  ،فٌؤدي ذلك إلى تولد أجسام مضادة دفاعٌّة تؤثر
فً النسٌج المُصاب وال ُّشعٌرات ال ّدموٌّة المحٌطة المسبّبة ْلعراض الحساسٌّة
ّ
المكتظـة بالكتب والستائر والسجاد والمالبس  ،فما هً هذه
وعن كائنات صغٌرة تعٌش فً الفراش داخل الغرف
الكائنات ؟؟ الفطرٌّات

النص اآلتً ث ّم أجب عن األسئلة التً تلٌه :
السؤال الثالث  :اقرأ
ّ
إنا لنرى الناس ٌختلفون فً القدرة على خلق السرور اختَلؾ مصابٌح الكهرباء فً القدرة على الضٌاء؛
فمنهم المظلم كالمصباح المحترق  ،ومنهم المضًء بقدر كمصباح النوم  ،ومنهم ذو القدرة الهائلة
كمصباح الحفَلت ؛ فؽٌِّرْ مصباحك إن ضعؾ ،واستعض عنه بمصباح قوي ٌنٌر لنفسك وللناس .
َ
ضٌق اْلفق ،وكثرة تفكٌر اْلنسان فً نفسه ،حتى كأنها مركز العالم ،وكأن
ولعل من أهم أسباب الحزن
الشمس والقمر والنجوم والبحار واْلنهار واْلمة والحكومة والمٌزانٌة والسعادة والرخاء كلها خلقت
لشخصه؛ فهو ٌقٌس كل المسائل بمقٌاس نفسه ،وٌدٌم التفكٌر فً نفسه وعَلقة العالم بها ،و هذا  -من ؼٌر
رٌب ٌ -وجد البؤس والحزن؛ فمحال أن ٌجري العالم وفق نفسه ؛ ْلن نفسه لٌست المركز ،وإنما هً
نقطة حقٌرة على المحٌط العظٌم ،فإن هو وسَّع أفقه ،ونظر إلى العالم الفسٌح ،ونسً نفسه أحٌاناً ،ونسً
نفسه كثٌراً _ شعر بأن اْلعباء التً ترزح تحتها نفسه ،والقٌود الثقٌلة التً تثقل بها نفسه قد خفت شٌئا ً
فشٌئاً ،وتحللت شٌئا ً فشٌئا ً.
وهذا هو السبب فً أن أكثر الناس فراغا ً أعدهم ضٌقا ً بنفسه ؛ ْلنه ٌجد من زمنه ما ٌطٌل التفكٌر فٌها
إلى درجة أن ٌجن بنفسه؛ فإن هو استؽرق فً عمله ،وفكر فً أمته وف َّكر فً عالمه ،كان له من ذلك لذة
مزدوجة  :لذة الفكر والعمل ،ولذة نسٌان النفس.
المفردات :
( ضٌق اْلفق  :إدامة اْلنسان التفكٌر فً نفسه وكأ ّنها مركز العالم ،،،الهائلة  :العظٌمة  ،،،الفسٌح :
الواسع الكبٌر  ،،،اْلعباء  :اْلحزان أو اْلثقال  ،،،ترزح  :تتألّم  ،،،تحلّلت  :زالت )

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وضح الصورة الفن ٌّة فً  :الناس ٌختلفون فً القدرة على خلق السرور اختَلؾ مصابٌح الكهرباء فً
القدرة على الضٌاء
شبّه قدرة الناس على خلق السّرور بقدرة المصابٌح على الضٌّاء
وضح الصورة الفن ٌّة فً ْ :لن نفسه لٌست المركز ،وإنما هً نقطة حقٌرة على المحٌط العظٌم،
شبّه العالم بالمحٌط  ،واْلنسان نقطة صؽٌرة فٌه
وضح الصورة الفن ٌّة فً  :شعر بأن اْلعباء التً ترزح تحتها نفسه ،والقٌود الثقٌلة التً تثقل بها نفسه قد
خفت شٌئا ً فشٌئاً،
شبّه اْلحزان باْلثقال والقٌود التً تح ّد من حركة اْلنسان
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سرور ؟
صور الكاتب قدرة الناس على ال ّ
ٔ .كٌف َّ
صوّ رها بقدرة المصابٌح على اْلضاءة
ض ُعف " ؟
ٕ .ما المقصود بقوله  " :فغ ٌِّر مصباحك إن َ
ّ
أن ٌؽٌّر اْلنسان من حٌاته النفسٌّة  ،وٌبحث عن أسباب السّرور كلما افتقدهــا
ٖ .ما هً أسباب الحزن ؟
َ
ضٌق اْلفق ب -الفراغ
أ-
ٗ .ما المقصود بـ ( ضٌق األفق ) ؟؟
أ -كثرة تفكٌر اْلنسان فً نفسه ،حتى كأنها مركز العالم ب -أن ٌقٌس اْلنسان كل المسائل بمقٌاس نفسه،
وٌدٌم التفكٌر فً نفسه وعَلقة العالم بها .
 .5علل ما ٌأتً  :أ -محال أن ٌجري العالم وفق نفسه
ْلنّ نفسه لٌست المركز ،وإنما هً نقطة حقٌرة على المحٌط العظٌم .
ب -أكثر الناس فراغا ً أعدهم ضٌقا ً بنفسه
ْلنه ٌجد من زمنه ما ٌطٌل التفكٌر فٌها إلى درجة أن ٌجن بنفسه .
 .ٙكٌف ٌستطٌع اإلنسان التغلّب على كل ّ من :
أ -ضٌق األفق ؟ بأن يوسَّع أفقه ،وينظر إلى العالم الفسٌح  ،وينسى نفسه أحٌاناً ،وينسى نفسه كثٌراً
ب -الفراغ ؟؟
ي َّكر فً عالمه .
بأن يستؽرق فً عمله ،و يفكر فً أمته و ف
اإلٌجابً لالستغراق فً العمل ؟
 .7ما األثر
ّ
ٌح ّقق لذة مزدوجة  :لذة الفكر والعمل ،ولذة نسٌان النفس.

النص اآلتي ث ّم أجب عن األسئلة التي تليه :
السؤال الرابع  :اقرأ
ّ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ولعل من دروس فن السرور أن ٌقبض على زمام تفكٌره ؛ فٌصرِّ فه كما ٌشاء؛ فإن هو تعرض لموضوع
ض  -كأن ٌناقش أسرته فً أمر من اْلمور المحزنة ،أو ٌجادل شرٌكه ،أو صدٌقه فٌما ٌؤدي إلى
ُم ْق ِب ٍ
حول ناحٌة تفكٌره ،وأثار مسألة أخرى سارَّ ًة ٌنسى بها مسألته اْلولى المحزنة؛ فإن تضاٌ ْقت
الؽضب َّ -
من أمر فتكلم فً ؼٌره ،وانقل تفكٌرك كما تنقل بٌادق الشطرنج.
ثانً الدروس أو ثالثه َّ -ل أدري  -أَّلَّ تق ّدر الحٌاة فوق قٌمتها؛ فالحٌاة هٌّنة ،وكل ما فٌها زائل؛ فاعمل
الخٌر ما استطعت ،وافرح ما استطعت وَّل تجمع على نفسك اْللم بتوقع الشر ثم اْللم بوقوعه؛ فٌكفً فً
هذه الحٌاة ألم واحد للشر الواحد.
ولتفعل ما ٌفعله الفنانون ،فالرجل َّل ٌزال ٌتشاعر حتى ٌكون شاعراً  ،وٌتخاطب حتى ٌصٌر خطٌبا ً ،
وٌتكاتب حتى ٌصٌر كاتبا ً ؛ فتص َّنع الفرح والسرور واَّلبتسام للحٌاة؛ حتى ٌكون التطبع طبعا ً.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المفردات :
زمام  :مَِلك  ،،،بٌادق  :جمع بٌدق وهو جنديّ الشطرنج ( فً اللؽة الدلٌل فً السّفر )
ٌتشاعر ّ ٌ :دعً الشعر ٌ ،،،تخاطب ّ ٌ :دعً أ ّنه خطٌبٌ ٌ ،،،تكاتب ّ ٌ :دعً أ ّنه كاتبٌ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وضح الصورة الفن ٌّة فً ٌ :قبض على زمام تفكٌره  :شبّه التفكٌر بالشًء له زمام ٌُقاد فٌه أو منه
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سرور لنفسه ؟؟
ٔ .كٌف ٌمكن لإلنسان أن ٌح ّقق البهجة وال ّ
حول
ض ( مُحْ ِزن ) َّ
بأن ٌقبض على زمام تفكٌره ؛ فٌصرِّ فه كما ٌشاء؛ فإن هو تعرض لموضوع ُم ْق ِب ٍ
ْ
تضاٌق من أمر يتكلم فً
ناحٌة تفكٌره ،وأثار مسألة أخرى سارَّ ًة ٌنسى بها مسألته اْلولى المحزنة  ،فإن
ؼٌره ،وينقل تفكٌره كما ينقل بٌادق الشطرنج.
تغرنكم الحٌاة الدّنٌــا "
ٕ .قال تعالى  " :فال ّ
سر قوله تعالى
أ -ف ّ
له ُكم الدنٌا بمفاتنها ومباهجها عن العمل الصّالح
َّل ُت ِ
النص ما ٌوافقها فً المعنى
ب -استخرج من
ّ
أَّلَّ تق ّدر الحٌاة فوق قٌمتها؛ فالحٌاة هٌّنة ،وكل ما فٌها زائل؛ فاعمل الخٌر ما استطعت ،وافرح ما
استطعت .
سر قول الرسول صلّى هللا علٌه وسلّم  " :مالً وما للدنٌا  ،ما أنا فً الدّنٌا إال كراك ٍ
ب استظل ّ تحت
ٖ .ف ّ
عجر ٍة  ،ث ّم تركها وذهب "
اْلنسان فً ال ّدنٌا عابر سبٌل  ،والراكب الذي ٌستظل تحت شجرة َّل ٌبحث عن اْلثاث الفخم  ،وَّل ٌصنع
لنفسه ما ٌدوم له ْل ّنه راحل وعابر سبٌل فً هذه ال ّدنٌــا .
ٗ .األلم فً الدّنٌا ألمان  ،أذكرهما ؟
ألم تو ُّقع حصول الش ّر  ،وألم وقوع الش ّر
سرور طبعا فٌه ( عاد ًة ) ؟؟
٘ .كٌف ٌجعل المرء ال ّ
بأن يتص َّنع الفرح والسرور واَّلبتسام للحٌاة ؛ حتى ٌكون التطبع طبعا ً .كالف ّنانٌن فالرجل َّل ٌزال ٌتشاعر
حتى ٌكون شاعراً ،وٌتخاطب حتى ٌصٌر خطٌباً ،وٌتكاتب حتى ٌصٌر كاتبا ً
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

السؤال الخامس  :اقرأ النص اآلتً ث ّم أجب عن األسئلة التً تلٌه :

ٌخطئ من ٌظن أن أسباب السرور كلها فً الظروؾ الخارجٌة  ،فٌشترط لٌِ َُسرَّ ماَّلً وبنٌن وصحة (*) فالسرور ٌعتمد
على النفس أكثر مما ٌعتمد على الظروؾ  ،وفً الناس من ٌشقى فً النعٌم ،ومنهم من ٌنعم فً الشقاء؛ وفً الناس من َّل
ً
ض َح ً
عمٌقة بكل ماله وهو كثٌر ،وفٌهم من ٌستطٌع أن ٌشتري ضحكات عالٌة عمٌقة واسعة بأتفه
كة
ٌستطٌع أن ٌشتري َ
اْلثمان ،وبَل ثمن.
مع اْلسؾ أَُّلحظ أن كمٌة السرور فً مصر والشرق قلٌلة ،كما َّلحظت من قبل أن كمٌة الحب فً مصر والشرق قلٌلة.
فجونا جمٌل ،وخٌراتنا كثٌرة.
ولٌست تنقصنا الوسائلُّ ،
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ً
ٔ  -متى ٌكون اإلنسان ُمخطِ ئا ؟؟ مع التعلٌل
إذا ظنّ أنّ أسباب السرور كلها فً الظروؾ الخارجٌة ؛ التعلٌل ْ :لنّ السرور ٌعتمد على النفس أكثر مما ٌعتمد على
الظروؾ
ٕ  -ما اللون البدٌعً فً  " :وفً الناس من ٌعقى فً النعٌم ،ومنهم من ٌنعم فً العقاء " وما الفائدة من استخدامه
؟؟
ّ
المقابلة  ،،، ،الفائدة منه  :توضٌح المعنى وتقرٌبه إلى نفس المتلقً
ً
ض َحكة "
الصورة الفن ٌّة فً  " :وفً الناس من ال ٌستطٌع أن ٌعتري َ
ٖ  -وضح ّ
ُ
شبّه الضحكة بسلعة تش َترى
النص ؟
ٗ  -ما هً وسائل الحب والسرور الواردة فً
ّ
الجوّ الجمٌل والخٌرات الكثٌرة
 - 5هات من الفقرة صفة مع ّبهة  ( .جمٌل )
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

السؤال السادس  :اقرأ النص اآلتً ث ّم أجب عن األسئلة التً تلٌه :

الحٌاة َفنٌّ  ،والسرور كسائر شئون الحٌاة فن؛ فمن عرؾ كٌؾ ٌنتفع بالفن استؽله واستفاد منه وحظِ ً به  ،ومن لم ٌعرفه
لم ٌعرؾ أن ٌستثمره .
َّ
أول درس ٌجب أن ٌُ َت َعلم فً فن السرور قوة اَّلحتمال ؛ فما أن ٌصاب المرء بالتافه من اْلمر حتى تراه َح ِر َج الصدر،
لهٌؾ القلب  ،كاسؾ الوجه ،ناكس البصر ،تتناجى الهموم فً صدره  ،وتقض مضجعه ،وتؤرق جفنه .
وهً  ،وأكثر منها  ،إذا حدثت لمن هو أقوى احتماَّلً  ،لم ٌلق لها باَّلً ،ولم ُت َحرِّ ك منه َنفساً ،ونام ملء جفونه رضِ ًَّ البال
فارغ الصدر.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ٔ  -علل اعتبار الكاتب السرور ف ّنا
ْلنّ السرور من شؤون الحٌاة والحٌاة فن .
ٕ  -متى ٌحظى اإلنسان بالسرور ؟؟
إذا عرؾ كٌؾ ٌنتفع به واستؽلّه
بقوة االحتمال ؟؟
ٖ  -ما المقصود ّ
ً
أن َّل ٌُلقً اْلنسانُ باَّل ْلتفه اْلمور وَّل لما هو أكبر منها
ٗ  -ما داللة كل من َ :ح ِر َج الصدر  ،كاسف الوجه ،ناكس البصر ؟
ً
حرج الصّدر  :ضائق الصّدر  ،،،كاسؾ الوجه  :عابسا ً  ،،،ناكس البصر  :حزٌنــا ( كناٌة عن الحزن والعبوس )
٘  -وضح الكناٌة فً  :ونام ملء جفونه رضِ ًَّ البال فارغ الصدر؟
اَّلطمئنان وراحة البال
 - ٙأعكل حرفً الفاء والسٌن فً ( َنفسا ً )
الفاء  :الفتحة  ،،،السٌن  :الفتحة
 - 7وضح الصورة الفنٌة فً  :تتناجى الهموم فً صدره
شبّه الهموم بالناس ٌسرّ ون لبعضهم
المرة من الفعل ( َحظِ ًَ ) ؟؟
 - 8هات المصدر الصرٌح ومصدر ّ
الصرٌح  :حُ ْظ َوة  ،،،المرّ ة َ :ح ْظ َوة

النص اآلتً ث ّم أجب عن األسئلة التً تلٌه :
السؤال السابع  :اقرأ
ّ
ت ا ْم َرأَةُ ِع ْم َرانَ َر ِّب إِ ِّنً َن َذ ْر ُ
إِ ْذ َقالَ ِ
سمٌِ ُع ا ْل َعلٌِ ُم ( )35
ت لَ َك َما فًِ َب ْطنًِ ُم َح َّر ًرا َف َت َق َّبلْ ِم ِّنً إِ َّن َك أَ ْن َت ال َّ
ض ْع ُت َها أ ُ ْن َثى َو َّ
س َّم ٌْ ُت َها َم ْر ٌَ َم
س ال َّذ َك ُر َك ْاأل ُ ْن َثى َوإِ ِّنً َ
ض َع ْت َولَ ٌْ َ
هللا ُ أَ ْعلَ ُم بِ َما َو َ
ض َع ْت َها َقالَ ْت َر ِّب إِ ِّنً َو َ
َفلَ َّما َو َ
َوإِ ِّنً أُعٌِ ُذهَا ِب َك َو ُذ ِّر ٌَّ َت َها مِنَ ال َّ
س ًنا َو َك َّفلَ َها
س ٍن َوأَ ْن َب َت َها َن َبا ًتا َح َ
ول َح َ
ان َّ
ٌم ( َ )36ف َت َق َّبلَ َها َر ُّب َها ِب َق ُب ٍ
الر ِ
ع ٌْ َط ِ
ج ِ
هللا إِنَّ
اب َو َج َد ِع ْن َدهَا ِر ْز ًقا َقال َ ٌَا َم ْر ٌَ ُم أَ َّنى لَكِ َه َذا َقالَ ْت ه َُو مِنْ ِع ْن ِد َّ ِ
َز َك ِر ٌَّا ُكلَّ َما َد َخل َ َعلَ ٌْ َها َز َك ِر ٌَّا ا ْلم ِْح َر َ
هللا ٌَ ْر ُز ُق َمنْ ٌَ َ
سا ٍ
عا ُء ِب َغ ٌْ ِر ِ
ب ( )37
ح َ
َّ َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ٔ .ما داللة الظرف ( إذ) ؟؟
َّ
الزمن الماضً
ٕ .من هً امرأة عمران ؟؟
أ ّم مرٌم علٌهــا السَّلم
ُ
ُ
ُ
وجعلت  ،،،،،وضعتها  :ولد ُتهــا  ،،،،مُحرّراً  :خالصا ً من شواؼل
وهبت
نذرت :
 .3ما معنى كل ّ من :
ُ
أعٌذهـــا  :ألجأ إلٌك لتحفظها وتحصّنها  ،،،،أن َب َتهــا  :أنشأهــا  ،،،،،ك َّفلَهــا :
ال ّدنٌا مفرّؼا ً للعبادة ،،،،
عهد إلى زكرٌا لتربٌتها ورعاٌتها  ،المحراب  :مكان العبادة فً المسجد  ،،،،رزقا ً  :طعاما ً ؟
ٗ .ما المعنى البالغً لألمر فً ( فتق َّبلْ م ّنً ) ؟؟
ال ّدعــــاء
٘ .لماذا نذرت امرأة عمران ما فً بطنها لخدمة بٌت المقدس ؟؟
جرًٌا على عادة أهل زمانهــا  ،وفرحا بحملِها الذي كان معجزة  ،فقد كانت امرأة مس ّنة
سمٌِ ُع ا ْل َعلٌِ ُم " فً هذه اآلٌة ؟؟
 .ٙما المقصود بقوله تعالى  ":إِ َّن َك أَ ْن َت ال َّ
السمٌع لدعائً  ،العلٌم بخالص نٌّتً
 .7ما داللة الجملة المعترضة فً قوله تعالى َ ( :و َّ
ض َع ْت ) ؟؟
هللا ُ أَ ْعلَ ُم ِب َما َو َ
دَّللة على عِ ظـَم شأن المولودة ( مرٌم ) .
 .8ما المقصود بقوله تعالى  ":ولٌس الذكر كاألنثى " ؟؟
أي أنّ الذكر أقدر على َت َحمُّل خدمة بٌت المقدس
س ٍن " .
ول َح َ
 .9ف ّ
سر قوله تعالى َ " :ف َت َق َّبلَ َها َر ُّب َها ِب َق ُب ٍ
قب َل مرٌم من أمّها فً خدمة بٌت المقدس ّ
كالذكور
أنّ َّللا ِ
َ
س ًنا "
ضح الصورة الجمال ٌّة فً قوله تعالى َ " :وأ ْن َب َت َها َن َبا ًتا َح َ
ٓٔ .و ّ
صوّ ر َّللا تعالى رعاٌته مرٌم وإنشائها على اْلخَلق القوٌمة الجمٌلة  ،بالزرع الصالح .
ٔٔ .أعرب ما تحته خط .
ربِّ  :منادى منصوب وعَلمة نصبه الفتحة المق ّدرة  ،منع ظهورها الكسرة مناسبة لٌاء المتكلم المحذوفة .

النص اآلتً ث ّم أجب عن األسئلة التً تلٌه :
السؤال الثامن  :اقرأ
ّ
َوإِ ْذ َقالَ ِ
اء ا ْل َعالَمٌِنَ ( ٌَ )42ا َم ْر ٌَ ُم ا ْق ُنتًِ
س ِ
اص َط َفاكِ َعلَى نِ َ
اص َط َفاكِ َو َط َّه َركِ َو ْ
هللا ْ
ت ا ْل َم َالئِ َك ُة ٌَا َم ْر ٌَ ُم إِنَّ َّ َ
اء ا ْل َغ ٌْ ِ
ب ُنوحٌِ ِه إِلَ ٌْ َك َو َما ُك ْن َت لَ َد ٌْ ِه ْم إِ ْذ ٌُ ْلقُونَ
الرا ِكعٌِنَ (َ )43ذلِ َك مِنْ أَ ْن َب ِ
ار َكعًِ َم َع َّ
اس ُجدِي َو ْ
ل َِر ِّبكِ َو ْ
ْ
ُ
أَ ْق َال َم ُه ْم أَ ٌُّ ُه ْم ٌَ ْكفل ُ َم ْر ٌَ َم َو َما ُك ْن َت لَ َد ٌْ ِه ْم إِذ ٌَ ْخ َتصِ ُمونَ ( )44
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القنوت  :مداومة العبادة بخشوع
ٌختصمون ٌ :تجادلون
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ضحهما ؟؟
ُٔ .ذك َِر فً اآلٌات السابقة اصطفاءان  ،و ّ
اَّلصطفاء اْلول  :أنّ َّللا اختارها وفضّلها على نساء العالمٌن وأنبتها نباتا حسنا وك َّفلها زكرٌّا
اَّلصطفاء الثانً  :أنّ َّللا اختارهـا لمٌَلد عٌسى علٌه السَّلم دون أ ٍ
ب.
ٕ .ما األمور التً أوجبها االصطفاء على مرٌم ؟؟
بالقنوت أي مداومة العبادة  ،والطاعة والصَلة
ٖ .ما المقصود بـ ( ذلك من أنباء الغٌب ) ؟؟
ك ّل القصص التً ورد ذكرها ؛ مٌَلد مرٌم  ،مٌَلد ٌحٌى  ،قصّة زكرٌّا
َٗ .من ال ُمخا َطب فً قوله تعالى  " :نوحٌه إلٌ َك " ؟؟
نبٌّنا محمّد صلى َّللا علٌه وسلّم
٘ .لماذا خا َط َب ْت ُه اآلٌات الكرٌمة ؟؟
تأكٌداً لصدق نبوّ تــه
ِ .ٙب َم كان الخصام فً قوله تعالى  " :إِ ْذ ٌَ ْخ َتصِ ُمونَ " ؟؟
فً كفالة مرٌم
َ
سالم  ،وضحها ؟؟
ٌ .7عٌر قوله تعالى  " :إِ ْذ ٌُ ْلقُونَ أ ْق َال َم ُه ْم " إلى عادة على أ ٌّام زكر ٌّا علٌه ال ّ
كان من عادتهم إذا اختصموا فً أمر القوا أقَلمهم فً الماء  ،والقلم الذي ٌجري بعكس اْل ّتجاه صاحبه
هو الفائز
ار َكعًِ " .
اس ُجدِي َو ْ
الركوع فً قوله تعالى َ ":و ْ
سجود على ّ
 .8علل تقدٌم ال ّ
ْلنّ العبد أقرب ما ٌكون من ربّه وهو سا ِج ٌد
 .9أعرب ما تحته خط فً اآلٌات الكرٌمة ؟؟
مرٌ ُم  :منادى مبنً على الض ّم فً محل نصب .
داومً العبادة )
ٓٔ .ما معنى  :ا ْق ُنتًِ ؟؟ ( ِ

