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:ثمتأكدمناإلجابةالنموذجية،اإلجابةالصحيحةحولرمزدائرةضعةـــــــــــــــــــــالدراسبعد
.أوال:سورةآلعمران
:(أمرافإنمايقوللهكنفيكونقضىإذاقالكذلكاهلليخلقمايشاء،):قولهتعالىفيقضىىكلمةـــــــــــــــــــــــــــــمعنـ1
أنزل دـخلق جـوأمر أراد بـبالعدلحكم أـ

:سورةآلعمرانمادرستفيحسب(إليكنباءالغيبنوحيه)ذلكمنأ:بفيقولهتعالىـــــــــــــــــــــــــــــالمخاطـ2
)عليهالسالم(دـمحمد)عليهالسالم(جـإبراهيم )عليهالسالم(بـنوح)عليهالسالم(أـآدم
ِإنِّيـفيقولهتعالى:3 :ذراللغويللكلمةالمخطوطةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالج،أُنـْث ىو ض ْعتُـه اق ال ْتر بِّ
ضيعدـضاعجـضوعبـوضعأـ
الذَّك ُرك اْْلُنـْث ى قولهتعالى:ىــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمعنـ4 :و ل ْيس 

ِهبتهااْلنثىالتيوُبـليسالذكرالذيطلب ْتُهكـالمساواةبينالذكرواْلنثىأـ
ليسْتقوةاْلنثىمثلقوةالذكردـالمساواةبينالذكرواْلنثىعدمجـ

:ذراللغويللكلمةالمخطوطةــــــــــــــــــــــــــــــــــالج،ق ائِم فنادتهالمـــالئكةوهوفيقولهتعالى:ـ5
ئمـقدـقيمجـقومبـقامأـ
:نفسهعنيعصماإلنسانالذيونبيامنالصالحين(حصوراداوقولهتعالى)وسيّمعنىكلمة"حصورًا"فيـ6

القتالدـجـالشهواتالمعاصيبـالنساءأـ
ِإْذق ال تِـفيقولهتعالى:7 ِئك ُةي او  ـــال  طالسليمآلخرالكلمةالمخطوطة:ــــــــــــــــــــــــــــــالضبِإنَّاللَّه اْصط ف اِكمــــم ْري اْلم 

مريمْ-دمريمِ-جمريمُ-بمريم أـ
ودبكلمة"وجيها":ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمقص ِفيالدُّنـْي او اآْل ِخر ِةو ِجيًهااْسُمُهاْلم ِسيُحِعيس ىاْبُنم ْري م ـفيقولهتعالى:8

دـشريفارحيماجـصاحبمعجزاتبـمعظماأـسّيدا
:يصبحفإنّهذكرهبصيغةالمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلفظ"عاقر"عندجمع9

ق رةــــــع دـجـعواقربـعاقراترــقّـــــــــأـعُ
":فيبيوتكمتّدخرونوينبئكمبماتأكلونوما"المخطوطةـفيقولهتعالىكلمةلذراللغوّيلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالج11
اّذخردـذخرجـدخربـاّدخرأـ

:سورةآلعمرانكمادرستفيبذلكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيكثرالقرآنالكريممناستخداماْلسلوبالقصصّيوسب11
دـأخذالِعبرةوالِعظةأـالتغييربـالتشويقجـاالقتداءباْلنبياء

:؛ْلنالهبةةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالهبجاءالطلبفياآليةالسابقةبلفظليمنلدنكذريةطيبة(هب)قالربـ12
كثيردـعطاءقليلجـعطاءعطاءمنغيرِعوضبـمقابللهعطاءأـ

:أنّىيكوُنلُهولد ولمتكْنلُهصاحبة:فيقولهتعالىداالستفهامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيفي13
النفيتأكيددـوالتعجببـاإلنكارجـاالستبعادالتحسرأـ
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(:!منرجلكريميالكلنداءفيالجملة:)يلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمعنىالبالغـ14

أـاالستغاثةبـالتعّجبجـالدعاءدـالندبة
:(بكلمةمناهللمصدقا)ودبقولهتعالى:ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمقصـ15
)عليهالسالم(دـيحيى)عليهالسالم(أـأمراهللبـكلمةكنفيكونجـعيسى

ِفياْلم ْهِدو ك ْهاًلمعنىكلمة)كهـــــــــــال(الواردةفيقولهتعالى:) -16 (و ُيك لُِّمالنَّاس 
أ(منأدركالشيخوخةب(منجاوزالثالثينإلىالخمسين
هرماعجوزاج(منأدركأقصىالكبرد(منأصبح

ِعند ه ارِْزقًاۖ  )فـ تـ ق بـَّل ه ار بُـّه اِبق ُبوٍلح س ٍنو أ نب تـ ه انـ ب اتًاح س ًناو ك فَّل ه از ك رِيَّا:(17 و ج د  ه از ك رِيَّااْلِمْحر اب  ي ام ْري ُمأ نَّٰىۖ  ُكلَّم اد خ ل ع ل يـْ ق ال 
ال ِك ِمْنِعنِداللَِّهۖ  هٰ ذ  اسماالشارةالمخطوطتحتهيعودعلى:م ني ش اُءِبغ ْيِرِحس اٍب(ِإنَّاللَّه يـ ْرُزقُۖ  ق ال ْتُهو 

الرزقفيغيرأوانهعندمريمعليهاالسالم-والدةعيسىابنمريمعليهالسالممنغيرأبب-أ       

كفالةزكريالمريمعليهاالسالم-فوزمريمبالقبولمناهللتعالید-ج  

السَِّميُعاْلع ِليمُ)اْلمرفيقولهتعالىمنسورةآلعمران(المعنىالبالغيالذيخرجإليه18 أ ْنت  :(فـ تـ ق بَّْلِمنِّيِإنَّك 

التحسر-الدعاءد-جااللتماس-باالستغاثة-أ

:فازتبالقبولمناهللتعالى-عليهاالسالم-(قولهتعالىفيسورة)آلعمران(الذييدلعلىأنمريم19

م اِفيب ْطِنيُمح رَّرًا-أ ِإنِّين ذ ْرُتل ك  السَِّميُعاْلع ِليمُ-بر بِّ أ ْنت  فـ تـ ق بَّْلِمنِّيِإنَّك 

ِإنِّيو ض ْعتـُه اأُنث ٰى-ج فـ تـ ق بـَّل ه ار بُـّه اِبق ُبوٍلح س ٍنو أ نب تـ ه انـ ب اتًاح س ًناو ك فَّل ه از ك ِريَّ-دق ال ْتر بِّ

و اْلِحْكم ة (:اْلِكت اب (المقصودب)الكتاب(فيقولهتعالىمنسورةآلعمران:)و يـُع لُِّمُه21

االنجيل-دالتوراة-جلكتابةا-بلقرآنا-أ

.ثانيا:درس)فنالسرور(
:ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ،هيمجلبإنشاءمجلة"فنالسرور"كاتبنصـقامأحمدأمين1

العلمالهدايةدـجـأـالثقافةبـالرسالة
:ةعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالتركيبالمخطوطتحتهكناي(فارغالصدر:)نامملءجفونهرضّيالبالـ2

دـالراحةوالطمأنينةهدوءالجـقلةالعلمبـأـالسعادة
مجلةالرسالة.-فيضالخاطرد-جضحىاإلسالم-بفجراإلسالم-:أرور(هوسالكتابالذيأخذمنهدرس)فنال-3

كثرةتفكيراإلنسانفينفسهحّتىكأنّهامركزالعالم(ةالجملةاآلتية:)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدالل4
وجعلهامحورتفكيرهفيعالقتهمعاآلخرينفقطجـاهتمامهبذاتهسعادتهكثرةالتفكيرتؤديإلىأـ

دـأنّهاْلصلفيالسعادةوبقّيةالناسيدورونفيفلكهلسعادتهيؤديمشاركةالعالمالخارجّيبـعدم
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الكاتُبمناستخدامأسلوبالتفضي5 وذلكْلجل:السرور"فنفيوحدة"لــــــــــــــــــــــــــــــــــأكثر 
بـلتأكيدمفهومالسعادةللمقارنةبيناْلشياءلبيانتمّيزهاوأفضلّيتهاأـ
إلبرازأهميةالسروردـجـلتحفيزاإلنسانعلىاختيارالسعادة

:الصورةالفنيةفيعبارة)تتناجىالهمومفيصدره(الواردةفينص)فنالسرور(،تصوير (6
الهمومأشخاصايطلعونبعضهمبعضاعلىأسرارهم-بالص درإنسانايبثهمومهلصديقه-أ

الهمومأخبارامقلقةومؤلمةتسببالضيقفيالصدر-الهمومأمراضاشديدةتؤلمالصدرد-ج
فيها،فإنجاءفينص)فنالسرور(:"أكثرالناسفراغاأشدهمضيقابنفسه؛ْلنهيجدمنزمنهمايطيلالتفكير (7

:كماوردفيالنصالسابقهومنأسبابالسرورهواستغرقفيعمله،وفكرفيماحوله،كانلهمنذلكلذةمزدوجة".
التفكيرفيالنفس-جوقتالفراغ-داللذةالمزدوجة-باالنشغالباْلعمال-أ

:هيفينص)فنالسرور(بارةالسابقةعتضمنمعنىالتالعبارةالتي) )كثرةالمالالتعنيالسعادة(8
ويعجبنيالرجلأوالمرأةيخلقحولهجؤامشبعابالغبطةوالسرور-أ

وفيالناسمنيشقىفيالنعيم،ومنهممنينعمفيالشقاء-ب
يستطيعأنيشتريضحكاتعاليةعميقةواسعةبأقلاْلثمان،وبالثمنوفيهممن-ج
ريضحكةعميقةبكلمالهوهوكثيروفيالناسمناليستطيعأنيشت-د

./للمتنبيثالثا:قصيدة)واحرقلباه(
:اعتدادالمتنبيةعلىــــــداللفيه،البيتالسابقبِِهص م مُـأنــاالذينظراْلعمىإلــــــىأدبيوأْسم ع ْتكـلمــــــــاتيمن1

قدرتهعلىالتواصلمعاْلعمىواْلصمبدـبسيفالدولةجـبـبنسبهأـبشعره
فيوبيننـالور ع ْيتْمذاكمعرفةـ2  أصحاب العقول : :ة الرتكيب الذي حتته خطـــــــــــــــــــــــــــــــــدالل /ِذّممُأهلالنهىإّنالمعارف 
ةدـالعبقريجـالذكيةبـالناجحةـالراجحةأ

لوب :ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالسابق أساستخدم املتنيب يف البيت      ،ِوْجدانُنـاكـّلشيٍءبـ ْعد كْمع د مُنفــارقهميام ْني ِعّزعليناأْنـ3
جـالتعريضبالرحيلدـالتذكيربالواجببـالزهدأـالحزنوالحسرة
فيأهلالنهىِذم مُوبيننالور ع ْيتْمذاكمعرفـةـ4  وب :ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالبيت السابق أسلاستخدم املتنيب يف /إّنالمعـارف 
دـالوفاءالتعريضبالرحيلجــالدعوةإلىتحكيمالعقلبأـالتذكيربالواجب

ُهوم ْنبجسميوحـقلُبُهش ِبمُواحّرقلب ــــــاُهمّمن5 ة عن :ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ/ الرتكيب املخطوط كنايس قمُــاليِعْند 
يبسيفالدولةوبرودةقلبهــــــــــــــــأـبرودةقلبالمتنبيبـقلةاهتمامالمتنب

فالدولةبالمتنبيوبرودةقلبهـــــــــــــــــــــــجـأنالمتنبيمريضدـقلةاهتمامسي
الناسِـ6 الخْصُموالح ك ميـاأْعد ل  السابق: داء يف البيتـــــــــــــــــــــــيفيد الن/إالفيمعاملتيفيكالِخصـاُموأنت 
أـاالستبعادبـالتعجبجـاللوموالعتابدـالنفي
السابق: ي يف البيتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيفيد التمن/الذيعنديصواعقُهيُزِيلُهّنإلـــــــــــىمنعندهالّدي مُليتالغمام ـ7

أـالرجاءبـالنفيجـالتأكيددـالتحّسر
ُهس قمُـ8   البيت:ة البارزة يفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ/ العاطف  واحّرقلب ــاُهمّمنقلُبُهش ِبُموم ْنبجسميوحـــــاليِعْند 
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أـالكرهبـالحبواإلعجابجـالشوقدـاْللموالتحّسر
هو:"اهــــــــــــــــــــــقلبرـــــــــــــواحيوحدة"ـــــــــــــــــحسبماوردفدهالمتنبّيفيسيفالدولةالحمدانيّــــــــــــــــــــــــــــــــــالذيوجـ9

القائدالخبيروجدـدوجدطموحهفيالقائدالعربيّـجالقائدالمحّنكوجدالشجاعةبـوجدأـ
:درستفيالقصيدةةحسبماـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطبالمتنبّيسيفالدولخاـ11
الالئمعلىتصّرفاتهخطابـبالترجيبأسلوبـخطابأ

خطابمنيطلبالعطاياوالهداياـدعاِتبُـمـحّبالُـمـخاطبهبحديثالـج
قدضمنالدّرإالأنهكلم:هذاعتابكإالأنهمقة:هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقولالذي أّكده املتنيّب يف ـ11

بـعزمهعلىالرحيلواالبتعادعنسيفالدولةُمِصّراعلىعتابسيفالدولةأـأنّهمازال
دـأّنعتابهصادرمنقلبمخلصمـاهوإالمحّبةوودّلسيفالدولةجـأّنعتابه
ُم(:وشرمايكسباإلنسانمايصِ)قول املتنيب " يِصم " حسب ما ورد يف كلمةمعىن  ـ12

حبطاآلخريندـياْلذىجـيظهرصاحبهبـيعيبصاحبهأـيمّيز
:يعودعلىالخصموالحكم(وأنتفيكالخصام)ياأعدلالناسإالفيمعاملتي:فيقولالمتنبيالضميرالمخطوط(13

الحك م-دالمتنبي-جأبوفراسالحمداني-بسيفالدولةالحمداني-أ
(:لرسمقادةاوتقلبهاالسكلمرحلةالت)أرىالنوىيقتضيني:(مفردكلمة)الرسم(المخطوطتحتها14

 ُرسوم -سوم در -جر س م -ر سمة ب-أ
:)واحرقلباه(قصيدةالبيتالذيأشارفيهالمتنبيإلىأنهالفائدةمنالبصرالذياليعينصاحبهعلىالتمييز(في ()15

أناالذينظراْلعمىإلىأدبيوأسمعتكلماتيمنبهصمم-أ
وماانتفاعأخيالدنيابناظيرإذااستوتعندهاْلنواروالظلم-ب
الشحمفيمنشحمهورمأعيدهانظراتمنكصادقةأنتحسب-ج
أنامملءجفونيعنشواردهاويسهرالخلقجراهاويختصم-د
:كنايةعن/عنشواردهاويسهرالخلقجراهاويختص(ملءجفوني)أنام:ماتحتهخطفيقولالمتنبيداللة(16

جمالالعيونولمعانها-غزارةالدموعد-قجالنومالعمي-الطمأنينةوراحةالفكرب-أ
-------------------------------------------

.رابعا:درس)الحساسية(
مقالةاقتصادية-دمقالةاجتماعية-جمقالةعلمية-بمقالةأدبية-الفناْلدبيلدرس)الحساسية(هو:أ-1
نّصالحساسّية:ابالذيأخذمنهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالكت-2

تحللاْلحماضاْلمينيةمناْلمراضبـوالوقايةالغذاءأـ
جـالتكنولوجياالحيويّةلمنتجاتاللبنالثانويّةدـالتكنولوجياالحيويّةلمنتجاتاللبنالرئيسّية

:هو"الحساسيةحسبماوردفيوحدة"حالعلميالسابقـــــــــــالمصطل(مضادحيويتفرزهبعضسالالتالفطر)ـ3
الكلوروفيلدـاْلبواغجـاْلجسامالمضادةبـالبنسلينأـ

حسبوحدة"الحساسية"هو:المصطلحالعلميالسابق)مجموعةالمعلوماتالوراثّيةالتييحملهاكّلكائنحّي(ـ4
التركيبالجينيّدـاْلغشيةالمخاطيةبـاْلجسامالمضادةجـتركيبالخالياأـ
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":الحسايةةالجسمتعّرضالإلصـابةبالحسـاسّيةحسبماوردفيوحدة"ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأكثرأنسجـ5
جـاْلغشيةالُمخاطّيةللجهازين:الجهازالهضمّيوالجهازالتنفسّياْلنفأـأغشية

السمعياْلغشيةالُمخاطّيةللجهازين:الجهازالعصبيوالجهازدـبـأغشيةالعين
فيالكتابالمقّرر:(الواردالحساسّيةنص)صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمنخصائ6

ماعيةاالجتبـاالستنادإلىالحقائقالمصطلحاتالعلمّيةاستخدامأـ
استخدامالعاطفةدـالقلبجـمخاطبة

:عبارة)وتزدادنسبةاإلصابةبهذاالمرضكلماكاناْلخوالوالخاالتالمصابونبهأكثرمناْلعماموالعمات(ماتعنيه(7
خطورةمرضالحساسيةتزدادفيحالةنقصمناعةجسمالمريض-أ

اْلخوالوالخاالتأكثرعرضةلإلصابةبمرضالحساسيةمناْلعماموالعمات-ب
رأةدوراأساسيافيالوقايةمنداءالحساسيةللم-ج

الحساسيةتصيبالماليينمنالبشرفيجميعانحاءالمعمورة-د
:رالحساسيةإنسانايزدادحركةوحيوية(،هييصوت):(العبارةالتيوردتفينص)الحساسية(وتتضمن8

نالبروتينالغذائيواْلجسامالمضادةهذاالنوعمنالحساسيةهومعارككيميائيةتحدثبي-أ
طفيمواسممعينةـــــــــــــــــــــــــــالحساسيةمنأمراضالعصرالشائعةوتنش-ب
ثمةعواملطبيعيةقدتسببالحساسية،مثلدرجاتالحرارةالعاليةأوالمنخفضة-ج

أكثرمنالفتياناْلنواعالشديدةمنحساسيةالصدرتصيبالفتيات-د
يسببانتفاخافيالمعدة(فينص)الحساسية(:...(الضبطالصحيحلحرفي)الميموالعين(فيكلمةالمعدةالواردةفيعبارة)9

الم ْعدة-الِمع دةد-الِمِعدةج-الِمْعدةب-أ
.)سأكتبعنكياوطني(خامسا:قصيدة

(:االشتياقدفعهلكتابةهذهالقصيدة(السطرالشعريمنقصيدة)سأكتبعنكياوطني(الذييتضمنفكرة)أن1
وأرسملوحةللشوقتسكنرحلةالزمن-هاوتسكننيبنأسكنفأنتالدارياأرد-أ

دسجلنالكاْلسماءالتحصىبالعدف-دنوالمحواْلوجاعوأطويرحلةاْليام-ج
:)العاطفي(يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(السطرالشعريمنقصيدة)سأكتبعنكياوطني(الذيبرزتفيهصورةالوطنبعدهالوجدان2

كماروحيتنادمني-دسآتيفيرياحالليلإعصارا-جوخفقةواديالعرب-بإذاطوفتفيالدنيا-أ
:معنىكلمة)الوجدان(المخطوطتحتهافياْلفكاروالصور(الوجدان()أنتالطيفو3

المعنىالواضح-الخيالد-منبعالشعورج-الوجودب -أ
:هولشاعرمحمودفضيلالتّلوانالذيأخذتمنهقصيدةسأكتبعنكياوطنيلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالدي4

شراعالليلوالطوفانجـأغنياتاالغترابوالصمتدـجداراالنتظارأـنداءللغداآلتيبـ
":سأرجعللربىطوعا"قوله(حسبماوردفيالربـىىمفردة)ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمعن5

الصحراءدـاْلرضالمرتفعةجـالسهولبـاْلرضالمنخفضةأـ
:هووحضورالوطنفيه،،اطالشاعربوطنهـــــــــــــــــــــــــــــارتبقـــــــــــــــــــــــعممدىيدّلعلىالذيالسطرالشعريـ6
بـبشوقثّمتحضننيسآتيحالماتدعوبالخيلوالطيروالسفنأـ

الطيفـمـوأطويرحلةاْليّامواْلوجاعوالجـ واْلفكاروالّصورالوجدانفيحندـأنت 
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:(هــــــــــــفألـمــــــــفــــــــــــومخأّنالوطنباعثالسرورفينفسالشاعر)يدّلعلىالسطرالشعريـ7
بـبشوقثّمتحضننيسأذكُرأّنكالبشرىوكّلالخيرللبشرأـ
دـسأبقىفيكالأهوىِسواكمًدىمحنـواْلوجاعوالوأطويرحلةاْليّامجـ

:(أحملهاوتحملنيوأرفعرايةللحب)الشعري:ةالمقطعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداللـ8
ـعودةالشاعرإلىوطنهفيكّلالظروفقرارالعودةإلىالوطنبعدأْنأتعبتهالغربةبأـ

متبادلبينالشاعرووطنهدـمدىتعّلقالشاعربوطنهالحّبالجـ
سفن"رار)الالنافية(فيقوله:"بالخيل،والطير،والـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتكـالغرضمن9

التمنيدــاإلنكارجالتعجبتأكيدأـتأكيدالنفيبـ
(السطرالشعرّيالذييدلعلىأنالشاعريـحّبجـغـرافّيةبلدهالـمتنّوعة11

اْلسـماء التـُحصىبالعددِ–أ العالـُمالـمزروُعفيذاتـي–بفسّجْلنالك  فأنت 
فيالدُّناسهاًلوصحراء –ج وأرسُملوحًةللّشْوِقتسكُنرحلة الزَّمنِ–دُأحُبك 
(السطرالشعريالذييـحملداللة)قرارعودةالشاعرإلىالوطنبعدأنأتعبتهالغربة(:11

تسُكُننيوأّنكفيحناياالقلب–بوأطويرحلة اْلياِمواْلوجاِعوالـِمح نِ–أ
الطّْيُفوالِوجداُنفياْلفكاِروالصُّورِ–ج أحـمُلهاوتـحمُلني–دأ نت   وأرفُعرايًةللُحبِّ
حّتىلحظِةالق د رِ.....سأبقىفيكالأهوىسواكمّدى)(مايدّلعليهالسطرانالشعرياناآلتيان:12 (:وأحيافيك 

رفضالشاعرفكرةاالغترابالنفسيّ–بفينفسالشاعرأّنالوطنباعثالسرور–أ
أنّحبالوطنيتنامىفينفسالشاعرحّتىمـماته–دشوقالشاعروحنينهإلىوطنه–ج

يفتخربالصفاتوالفضائلالمرتبطةباْلردن:(السطرالشعرّيالذييدلعلىأنالشاعر13
–أ فيالدُّناسهاًلوصحراء –باْلسـماء التـُحصىبالعددِفسّجْلنالك  ُأحُبك 

العالـُمالـمزروُعفيذاتـي–ج وأرسُملوحًةللّشْوِقتسكُنرحلة الزَّمنِ–دفأنت 
....والسفن...والطير...بالخيل..ساتيحالماتدعوداللةاْلسطراآلتية:-14

أنالعوائقالتقفأمامالشاعرفيتلبيةنداءالوطن-بالشاعراليجدوسيلةيعودبهاإلىوطنهأن-أ
أنالوطنهومنبعالشعوروالملهمللشاعربحتميةالعودة-دعدمقدرةالشاعرعلىالعودةإلىوطنهبسببفقره-ج


.عربية/الثورةالسادسا:درسالنهضةالعربية

ْلمتناالعربية()وهويرنومعأبنائهاإلىمستقبلمشرقمعنىكلمة)يرنو(الواردةفيعبارة-1
يسعىإلى-ينظرإلىد-يمشيإلىج-يركضالىب-أ

سال-قولد-قللج-بسقل-أ(:)االستقاللالجذراللغويلكلمة-2
مقالةالنهضةالعربيةهو:بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــصاحـ3

نبنطالليالملكالحس-باْلميرالحسنبنطالل-أ
الملكعبداهللالثانيابنالحسين-داْلميرالحسينبنعبداهللالثاني-ج
:)اْلخطارالمحيقةباْلمة(عبارةمحيقة(الواردةفيــمعنىكلمة)ال4
أـالمحيطةبـالخطرةجـالمهلكةدـالمفنية
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:مازادعلىالعقدويدلعلىالعدد،(،النيفنيف)أطلقتهذهالدعوةقبلثالثةعقودوـ5
ثالثةمنواحدإلىبـمنواحدإلىخمسةأـ

منثالثةإلىسبعةدـمنواحدإلىسبعةجـ
الحسنبنطالل:الةصاحبالسمّوالملكّياْلمير(فيمقروحالعصرداللةماتحتهخط:)فيمحاولةاستيعابـ6

أـمايمّيزعصرناالحاليعنغيرهبـمحاولةإحياءروحالعصر
ذينعيشهتغييرالعصرالجـالتأقلممعالعصرالذينعيشهدـ

:يـــــــــــــــــــــــــــتعنـجملة"التسامحللجميع"الواردةفيمقالةصاحبالسمّوالملكّياْلميرالحسنبنطالل7
الحميدةتعلماْلخالقبـمحاولةوتقبلهمأـالتساهلوالتيسيرفيالتعاملمعاآلخرين

دـمحاولةتناسياالختالفاتعندمايخطئالناسضرورةالعفوجـ
عّبرسمّواْلميرالحسنعنمعنى)االنفرادبالرأيمنغيرمشورة(فينّص)النهضةالعربّيةالـُمتجّددة(بكلمة:-8

الو ْهن–داالسِتبداد–جالتْشويه–بالُفرقة–أ
:عبارة:"فيمحاولةاستيعابروحالعصروتـحّدياته،ندركمالدينامنميراثحضارّي"ب(داللة)روحالعصر(9

مايظهرتـمسُّكنابقيمالعصر–بقدرةأهلالعصرالـحالّيعلىالتحّدي–أ
مايكشفعنالوجهالـحقيقّيللعصر–دمنغيرهمايـمّيزعصرناالـحالي–ج

(عّبرسـمّواْلميرالـحسنعنمعنى)الـخوفالمرضّي(فينّص)النهضةالعربّيةالـمتجّددة(بـــــ:11
التطرُّف–دالعدوان–جالرُّهاب–باإلرهاب–أ

إنـماهوذكرىوعبرةتـحّفزالخيالعلىالّتفكيرفيالممكن".الكلمةالتيوردتفيالنّصاليُعّدالّتاريخسيرورةسرديّة،(11
عبرة–دالـخيال–جسرديّة–بةسيرور–أ:السابقوتعني)االمتدادواالستمرار(

:(الجذراللغويللكلمةالمخطوطةالقوةمكامنفكانالنوعمن)(12
كون–دكنن–جمكن–بكمن–أ
:(ةفيأوجازدهارهاتتسعلدياناتوثقافاتمتباينةــــــــــــــــكانتالحضارةاإلسالمي)اْلميرقولالتيتتفقمعالعبارة-13

تعجزالعقولعنتفسيرطبيعةاالختالفوتأبيالقلوبتقبلاآلخر-أ
أخطارالحروبودعواتالتقسيمالتتبئإالبالمزيدمنالمعاناة-ب
ضداإلسالمالبحثفيالقيمالمشتركةيسهمفيكشفالوجهالحقيقيللتطرف-ج
النفتاحعلىالثقافاتالمتعددةاضرورةالبعدعنالتعصبوتقبلاآلخرو-د

مندونقيودأوحدود(:الماضيبأنه)ذكرىوعبرةتحفزالخيالعلىالتفكيرفيماوصفهسمواْلميرالحسنفينصالنهضة (14
المستقبل-التاريخد-االستقاللج-التعدديةب-أ

هي:يعيدتجديدالعقلالعربيالمنفتحعلىاآلخرباستقاللناالثقافيداللةالعبارةالمخطوطتحتها"إنالتمسك(15
تجنباْلخذعناآلخرينواالبتعادعنثقافاتهم-البعدعنالتعصبوتقبلاآلخروثقافتهب-أ
تحقيقاالستقاللالثقافيلتحقيقاالستقاللالسياسي-النقلعنالثقافاتالحديثةوتركالماضيد-ج

)النهضةالعربيةالمتجددة:تأييدللحقونصرةللعدل(ة(مااستذكرهسمواْلميرالحسنفيمقال16
ذكرىتعريبقيادةالجيشاْلردني-اْلثرالمعنويالنتصارالجيشفيمعركةالكرامةب-أ

استقاللاْلردنوالتطورالذيتبعه-أمجادالثورةالعربيةالكبرىوماواكبهامننهضةد-ج
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المقصودبالعبارةالمخطوطتحتهامننص)النهضةالعربيةالمتجددة:تأييدللحقونصرةللعدل(:"لقدتصدتهذهالثورة (17
"،أناإلسالموالتقدمصنواناليفترقانلمظاهراستغاللالدينالحنيفكافة؛مؤكدةفيالوقتنفسه

هراستغاللالدينالحنيفأهميةالتمسكباإلسالمفيمواجهةمظا-أ
إلىالنهضةوالرقياإلنسانيمرتبطةبالدعوةرسالةاإلسالمالسمحة-ب
الصورةالحقيقيةالسمحةللديناإلسالميتتعرضإلىأقسىأشكالالتشويه-ج
دعوةاإلسالمإلىنبذجميعمظاهرالفرقةواالبتعادعنأشكالالظلم-د
:رـــــــــــــــــــــــــستبداد(تصويتفكيكاالويتمفيهالفنيةفيماتحتهخطفيالعبارة)يتحققفيهاإلصالحالمنشود،الصورة(18

رااالستبدادالمفككشيئامتناث-بمتشابكايتمتفكيكهاالستبدادشيئا-أ
اإلصالحالمنشودإنساناوقععليهاالستبداد-دالمستقبلالمشرقشيئامنشودا-ج

سابعا:درسالكلمةالحلوة:
(فنقرعلىوترمنأوتارقلوبنا(داللةماتحتهخطفيعبارة)والكلمةالحلوةإذتقالأوتكتب،تصلإلينامباشرة،1

عفياإلنسانالكلمةالطيبةسجنيةوطب-بفوسناْلثراإليجابيللكلمةالطيبةفيال-أ

منأسبابإتقانالعملالكلمةالطيبة-دالكلمةالطيبةواجبوليستعطاء-ج

:التعاملمعاآللة(صمماآللةتفضلالنفوسالصماء)لكن"النفوسالصّماء"الواردةفيىـمعن2
دـالتيالتستوعبالمريضةأـالمتكّبرةبـالجافّةالغليظةجـ
)ماأحوجأسماعناإلىكلمةشكرأوثناءكلمةتلطفأودعاءإنهامفاتيحالقلوب(:ورة الفنية الواردة يف عبارةـــــــــــــــــــــــــــــالص.3

شبهالكلمةالحلوةبالقلب-دشبهالكلمةالحلوةبالمفتاح-جالدعاءبشبهالكلمةالحلوة-شبهالسمعبالدعاءب–أ
:بابالعمودمنقصيدة"رسالةثامنا:

ـاسمالديوانالذيأخذتمنهقصيدة"رسالةعلىبابالعمود":1
يغّنيعلىالنهرأـعباءاتالفرحاْلخضربـشجرالدفلى
جـمنأقوالالشاهداْلخيردـشراعالليلوالطوفان

(وفيزندكالوشموللكفالخضابقرةعينيك)إنهاقولالشاعرالتركيبالمخطوطتحتهفيـمعنى2
جفنالعيندـبؤبؤالعينجـمبعثالراحةواالطمئنانبـمبعثالضوءأـ

كماوردتفيقصيدةرسالةعلىبابالعمود:(الِقبابوالمحاريب)ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدالل3
ارتباطهابالرسولمحمدعليهالسالمبـفيمدينةالقدسةالمقدساتاإلسالميةوالمسيحيةأـكثر

معجزةاإلسراءوالمعراجدـجـماتمثّلهالمقّدساتمنرمزدينّيأوالهاالهاشمّيونبالرعاية
بابالعمود:منودباْلحّباءفيقصيدةرسالةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمقص4
أـالشهداءبـالجيشالعربّيجـاْلّمةالعربّيةدـأهلالقدس
ْهر"الواردةفيقصيدةرسالةعلىبابالعمود:ُـمـة:"أْسرْجالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدالل5
قوةالخيلبـالرجولةوالنخوةجـالفروسيةوالقيادةدـللمعركةأـاالستعداد
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"يطاوعكالركاب"الواردةفيقصيدةرسالةعلىبابالعمود:ة:ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدالل6
بـتأييدأهلالقدسلجاللتهوسيرهممعهللدفاععنالقدسالجيشتعاونأهلالقدسمعأـ

جـتأييدالجيشالعربّيلجاللتهوسيرهممعهللدفاععنالقدساْلّمةالعربّيةتوحددـ
:ذلكةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداللو(فيالقدسالحياة الشاعرُبعث )ـفيقصيدةرسالةعلىبابالعمود7

بـمكانةالقدسفيقلوبالهاشميينأـبقاءأهلالقدسعلىأرضهم
المكانةالدينيةللقدسدـعلىاستمرارصمودهاوثباتهاعلىأرضهاتأكيدالجـ

الغـاليعلـــىأهدابِهمراية 8 وكتـــــــابُر ْسُمك  سيف  فيالبيت:تحتهخطةماــــــــــــــــــــــــــــدالل/ـواْسُمك 
دـالقّوةوالحنكةالمعاركبـالجيشالعربّيجـسرورالأـ

رار"الجباهالّسمر"فيقصيدةرسالةعلىبابالعمود:ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداللةتك9
تأكيددورالجيشالعربّيوتضحياتهعلىأرضفلسطينبـأـمكانةشهداءالجيشالعربّي

رضفلسطينْلالجيشالعربّيمحبةتأكيددـالجيشالعربّيقوةجـ
:ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــعاطفالميّثل  لسابقالبيت ا/مالهافينظرالغازيحسابالتيملءالمدىيينالمـالـ11

 الشوقأـالدينّيةبـالقومّيةجـالوطنّيةدـ
ـُهــْم(،يقصد:   11-فيقولالشاعر)و ُهـــُماْل هــُلفـاِرس 

أ(الهاشميينب(أهلاْلردنج(أهلالقدسد(الشهداء    
 126-وردفياالبياتالسابقةفعلمشتقمناسمجامد،هو:

تلقاناد(ج(يطاوعكب(أسرجأ(نادتك                
ــتمنخصائصأسلوبحيدرمحمود:ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإحدىالعباراتاآلتيةليســـ-13

أسلوبهرشيق-أسلوبهفيهتكّلفد-حّسهعذبج-قصائدهوطنّيةب-أ   
:قصةرسمالقلبتاسعا:

:هيللكاتبجمالناجيرسمالقلبقصةالتيأخذمنهاالقصصّيةةالمجموعـ1
دـمخّلفاتالزوابعاْلخيرةماجرىيومالخميسجـأـعندماتشيخالذئاببـالطريقإلىبلحارث

:قوله)فهيعلىأيةحالكائنيدهمحياتي("الواردةفييدهمـمعنىمفردة"2
يبعثرحياتيدـيرتبحياتيجـيدخلفجأةفيحياتيبـمنحياتيفجأةيخرجأـ
ياستخدامالقاّصلفظة)عنكبوت(فينهايةقلبنبتة:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيوحـ3

دـالتشّبثبالحياةاليأسمنالحياةأـالموتبـالسقوطجـ
ر:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمنقّصةقلبنبتةتظهرفيهمشاعالسابقالمقطع(فيغفلةمنالناسودهمنيشعورمنارتكبجرما)-4
بـالندمجـالدهشةدـالترّدداالستغرابأـ

 .منالمجموعاتالقصصّيةللقاص"جمالناجي":5
أ(ُمخّلفاتالّزوابعاْلخيرة.ب(عندماتشيخالّذئاب.ج(الطّريقإلىبلحارث.د(ماجرىيومالخميس.
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 هاديالخطيبأ.عبدالـ)الدروسوالقصائد(2+ف1/مهاراتفالدوائر االحترافية(اختبرنفسك)محّمـــدالخطيب .أ
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عاشرا:قصيدةاللغةالعربية
ب:ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ/الشاعرفيالبيتالسابقيخاط؟ماذاطحابكياصناجةاْلدبهالشدوتبأمداحابنةالعرب-1

 أبناءاللغةالعربية-اللغةالعربيةد-الشاعراْلعشىج-نفسهب -أ
امفيالبيتالسابقهو:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمعنىالبالغيلالستفه-2

 االستبعاد-الدعاءد-التعجبج-النفيب -أ
ُرُكالع ر بِـيَّالسَّْمح ّمْنِطُقهُ-3 الغرضالبالغّيالذيخرجإليهاالستفهامفيالبيت:/؟خيٍلِمن اْل ْلفاِظُمْغت ِربِإلىد أنـ تـْ

االلتماس–دوالتعجباالستبعاد–جوالنفياإلنكار–بالتمّني–أ
لهو:ـــــــــــــــــــوطناللغةالعربيةاْلصيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالبيتالشعريالذييشيرالىم-4

اِحابْـن ــِةالع ــر بِ-ا بـِأ ْمــد  ش ـد ْوت  ــالَّ ــنَّاج ة اْلد ِبه  ي اص  م ــاذ اطـ ـح ابِـك 
الـه ـمِّوالــْو ص ـبِ ُفــُخبـ يـْن  تـنـْ ل ه افـ بِــتَّ و ج ْمـت  أ حْــد اث     ب-أطـ ـار نـ ـْوم ك 
الـضَّر ب ـْرُسأ لـْف اِظـه اأ ْحــل ىِمـن   ج-أ ْزه ـىِمـن اْل م ِلالـب ـسَّاِمم ْوِقُعه او ج 

ِمن الشُُّهبِ-د و ْسـن ىبِـِأْخِبي ِةالصَّْحـر اِءيُوِقظـه او ْحي ِمن الشَّْمِسا ْوهْمس   
الـضَّــــــرب ـْرُسأ لـْف اِظـه اأ ْحــل ىِمـن  اْل م ِلالـب ـسَّاِمم ْوِقُعه او ج   5-الضبطالسليملحرفالراءفيالكلمةالمخطوطة:أ ْزه ـىِمـن 

الكسرة-السكوند-جالفتحة-الضمةب-أ         
قصيدته)العربيةفيماضيهاوحاضرها(ببائيةأبيتمامالتيمطلعها:(منأوجهتأثرالشاعرعليالجارمفي6
واللَّعبِ الجدِّ الُكُتِبفيحدِهالحدُّبين  السَّْيُفأ ْصد ُقِإنـْب اًءِمن 

تسجيلالعتبعلىاْلمةالعربية-بةتناولموضوعاللغةالعربي-أ
 االتفاقفيالبحرالعروضوالروي-دبينحالينعاشتهمااْلمةالعربيةالمقارنة-ج

 :كمادرستبهذهالوحدة.كتاب"لعليالجارم"مترجمعناإلنجليزيّة7
د(البالغةالواضحة.أ(قّصةالعربفيإسبانيا.ب(الّنحوالواضح.ج(المجملوالمفّصل.

 .واحدمناْلبياتاآلتيةيحويكنايةعنالّلغةالعربّية:8
ــمِّواْلو ص ــبِأ( اله  تـ ْنـُفــُخبـ ْيــن  ــاف ِبتَّ ل ه  و ج ْمـت  أ ْحـد اث  أط ار نـ ْوم ـك 
ـْتُســو ُرالُقــْرآِنب( اْل ْرم اِحوالُقُضبِت ك لَّم  ــــًةف أ ْسك ت ْتص خ ب  ُمـْفِصح 
بِأ ْمــداِحابـْن ــِةالع ــر بِج( ش د ْوت  ــة اْل د ِبه الَّ يــاص ّناج  ماذاط حابِــك 
ْيـُرقـُر يْــٍشو د( ــاي ْدُعوِإل ىالّلِهفـيع ـْزٍموفـيد أ بِو قـ ام خ  ابْــُنس اد تِه 
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 تـشـكـيــــل

 

ةــبتكــم  

 للقرطاسية
 واألدوات المكتبية 

 دوسيات توجيهي تصوير وثائق

 أسئلة وزارية
 سابقة

 أسئلة متوقعة ليلة
 امتحانكل 

 إشارة البنك العربي - خلدا                                           

 
 

         

 

 : 06-5532229  : 0776532229  : 0796117336 

 
 : Tashkeel.st@gmail.com 

 

 
 مكتبة تشكيل : 

 

  0796117336 
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