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وسأعرتُف َلُكْم أبْمٍر طَاَلَما .. آَن أواُن الّرحيل  
ُكْم، وأنتْم يف مقاعد ُكْم  أْخبَ ْرُتُكْم به  أثناَء تدريس 

 أحبُُّكمْ : ْفُت َلُكْم أبّن  فطَاَلما اْعتَ رَ ...أَمام ي

 –أْحياانً  -وَلعّلُكْم َتعذروَنِن  لقْسَوة  َكالمي 
ْْيَ ُيُ بُّ أَحدُُكْم َشْخصاً؛ فإنُّه يَغاُر .. للسََّبب  َذات ه   َفح 

 .. عليه

ّداً أْن أَغاَر عليُكْم م ْن ُسوٍء َقْد  َفطَب يعّي ج 
، يَ ْلَحُقُكْم أََتّّن أْن أْْسََع َعْنُكْم و  َقْد َدَخْلُتُم اْْلَام َعات 

 ..وَبدأُُت َحياًة َجديدًة ََتاماً 

رٍي إْن رأيتُموه، وإال  ... فساِم ُون  : فاذْكروان ِب 
 الدكتور عبادة عواد/ ُمحّبكم
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 :، ثم أجب عن األسئلة اليت تليها(آل عمران)اقرأ اآليات اآلتية من سورة : السؤال األول
  

َعاِء ُهَناِلَك َدَعا َزَكِري  ) ي ًة َطيِ َبًة  ِإن َك َسِميُع الدُّ َفَناَدْتُه ( 83)ا َرب ُه  َقاَل َربِ  َهْب ِلي ِمن ل ُدنَك ُذرِ 
ًقا ِبَكِلَمٍة مِ َن َّللا ِ  ُرَك ِبَيْحَيى ُمَصدِ  وًرا َوَنِبيًّا  َوَسيِ ًدا َوَصُص اْلَمََلِئَكُة َوُهَو َقاِئٌم ُيَصلِ ي ِفي اْلِمْحَراِب َأن  َّللا َ ُيَبشِ 

اِلِحيَن  َقاَل َربِ  َأن ى َيُكوُن ِلي ُغََلٌم َوَقْد َبَلَغِنَي اْلِكَبُر َواْمَرَأِتي َعاِقٌر  َقاَل َكَذِلَك َّللا ُ َيْفَعُل َما ( 83)مِ َن الص 
ب َك َكِثيًرا َوَسبِ ْح َقاَل َربِ  اْجَعل لِ ي آَيًة  َقاَل آَيُتَك َأَّل  ُتَكلِ َم الن اَس َثََل ( 04)َيَشاُء  َثَة َأي اٍم ِإَّل  َرْمًزا  َواْذُكر ر 

ْبَكاِر   ((04)ِباْلَعِشيِ  َواْْلِ
 

 

                           ؟ةاآلية الثاني  الواردة في  (المحراب)كلمة  ىمعنما -4

                       كما وردت في اآليات؟ المعليه الس   ىصفات يحيما  -٢

                             في اآلية األولى؟ ةببلفظ الهجاء الطلب  ماذال -8

 .ى ق البشر وتحق   على حمل زوجته دليالا عليه السَلم  الزكري  التي منحها هللا تعالى  األمارة بي ن -0

                في اآلية الثانية؟ (ة من هللامكلب): ن المقصود بقوله تعالىمَ  -5

   َيُكونُ  َأنَّى َرب    َقالَ ): في قوله تعالى على لسان زكريا عليه السَلم أفاده االستفهامالذي  ما المعنى -6 

                                         الوارد في اآلية الثالثة؟ ،(ُغاَلم   ل ي

                            .اقبالطعلى  قة مثاَّلً بمن اآليات السااستخرج  -7

  (.                ذري ة)اللغوي لكلمة  ذرجالاكتب  -۸
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 :جب عن األسئلة اليت تليهاأ، ثم (آل عمران)اقرأ اآليات اآلتية من سورة  :الثاني السؤال

 
ي ًة َبعْ ( 88)ِإن  َّللا َ اْصَطَفى آَدَم َوُنوًصا َوآَل ِإْبَراِهيَم َوآَل ِعْمَراَن َعَلى اْلَعاَلِميَن : )قال تعالى ُضَها ُذرِ 

ًرا ( 80)ِمن َبْعٍض َوَّللا ُ َسِميٌع َعِليٌم  ِإْذ َقاَلِت اْمَرَأُت ِعْمَراَن َربِ  ِإنِ ي َنَذْرُت َلَك َما ِفي َبْطِني ُمَحر 
ِميُع اْلَعِليُم  ى َوَّللا ُ أَْعَلُم ِبَما َفَلم ا َوَضَعْتَها َقاَلْت َربِ  ِإنِ ي َوَضْعُتَها ُأنثَ ( 85)َفَتَقب ْل ِمنِ ي  ِإن َك َأنَت الس 

ْيَطاِن الر ِجيِم  َوَضَعْت َوَلْيَس الذ َكُر َكاأْلُنَثى ي َتَها ِمَن الش  ْيُتَها َمْرَيَم َوِإنِ ي أُِعيُذَها ِبَك َوُذرِ  ( 86)َوِإنِ ي َسم 
َلَهاَوَأنَبَتَها َنَباًتا َصَسًنا َفَتَقب َلَها َربَُّها ِبَقُبوٍل َصَسٍن  َزَكِري ا  ُكل َما َدَخَل َعَلْيَها َزَكِري ا اْلِمْحَراَب َوَجَد ِعنَدَها  َوَكف 

 (.87)َذا  َقاَلْت ُهَو ِمْن ِعنِد َّللا ِ  ِإن  َّللا َ َيْرُزُق َمن َيَشاُء ِبَغْيِر ِصَساٍب هَلِك  َأن ىِرْزًقا  َقاَل َيا َمْرَيُم 
 

 

          ؟األولى اآليةالواردة في ( اصطفى)كلمة  معنى ما  (4

   انية؟كما ورد في اآلية الث   (ة األنبياءذري  )هللا تعالى  وصف مَ ب    (٢

حها، أهل امرأة عمرانبعة عند كانت مت   عادةإلى  الثةالث  اآلية الكريمة  أشارت  (8   وض 

     .هبي ن، للعادة خارق   أمر   األخيرةورد في اآلية   (0

الواردة في  (وهللا أعلم بما وضعت): في قوله تعالى ةالجملة المعترضالمعنى الذي أفادته  اذكر  (5
 .ابعةالر  اَّلية 

       
   .ابعةالواردة في اآلية الر   (هاذُ ي  ع  أُ )لكلمة  الجذر اللغوي اكتب   (6

    (َحَسناا َنَباتاا َوَأنَبَتَها): قوله تعالى في ورة الفني ةالص  ح وض    (7



الدكتور عبادة عواد                     والثاني ألولالفصل ا/   (مشترك)اللغة العربية /   نماذج للتدريب  

5  

 :، ثم أجب عن األسئلة اليت تليها(آل عمران )تية من سورةاقرأ اآليات اآل:  الثالثالسؤال 
 

ي ًة َبْعُضَها ِمن َبْعٍض  َوَّللا ُ ( 88)ِإن  َّللا َ اْصَطَفى آَدَم َوُنوًصا َوآَل ِإْبَراِهيَم َوآَل ِعْمَراَن َعَلى اْلَعاَلِميَن : )قال تعالى ُذرِ 
ِميُع اْلَعِليُم ِإْذ َقاَلِت اْمَرَأُت ِعْمَراَن َربِ  ( 80)َسِميٌع َعِليٌم  ًرا َفَتَقب ْل ِمنِ ي  ِإن َك َأنَت الس  ِإنِ ي َنَذْرُت َلَك َما ِفي َبْطِني ُمَحر 

ُ َأْعَلُم ِبَما َوَضَعْت َوَلْيَس الذ َكُر َكاأْلُنَثى( 85) ْيُتَها َفَلم ا َوَضَعْتَها َقاَلْت َربِ  ِإنِ ي َوَضْعُتَها ُأنَثى َوَّللا  َمْرَيَم َوِإنِ ي  َوِإنِ ي َسم 
ْيَطاِن الر ِجيِم  ي َتَها ِمَن الش  َلَها َزَكِري ا  ُكل َما َدَخَل ( 86)أُِعيُذَها ِبَك َوُذرِ  َفَتَقب َلَها َربَُّها ِبَقُبوٍل َصَسٍن َوَأنَبَتَها َنَباًتا َصَسًنا َوَكف 
ِ  ِإن  َّللا َ َيْرُزُق َمن َيَشاُء ِبَغْيِر َعَلْيَها َزَكِري ا اْلِمْحَراَب َوَجَد ِعنَدَها ِرْزًقا قَ  اَل َيا َمْرَيُم َأن ى َلِك َهَذا  َقاَلْت ُهَو ِمْن ِعنِد َّللا 

َعاءِ ( 87)ِصَساٍب  ي ًة َطيِ َبًة  ِإن َك َسِميُع الدُّ  (ُهَناِلَك َدَعا َزَكِري ا َرب ُه  َقاَل َربِ  َهْب ِلي ِمن ل ُدنَك ُذرِ 
 

لها زكريافىاصط: )من كل   ىنما مع( 4                                  ؟(، كف 

                      انية؟جاء في اآلية الث   ة األنبياء كماهللا تعالى ذري   وصفَ  مَ بِ ( ٢

     الثة؟جاءت في اآلية الث   بعة عند أهل امرأة عمران، كماما العادة التي كانت مت  ( 8

 َلم؟ د عيسى عليه الس  لِ عظيم وهو أن تَ  َلم للقيام بأمرٍ لى مريم عليها الس  أ هللا تعاكيف هي  ( 0

 .في اآلية الرابعة  (َوَلْيَس الذ َكُر َكاأْلُنَثى): ر قوله تعالىفس  ( 5

 . في اآلية الرابعة( وهللا أعلم بما وضعت) اذكر المعنى الذي أفادته الجملة المعترضة(6

 .                 الوارد في اآلية الرابعة( هايذُ عِ أُ )الفعل اذكر دَّللة الزمن المضارع ( ۷

ي ًة َطيِ َبةً ): في قوله تعالى على لسان زكريا عليه السَلم( الهبة)لماذا جاء الطلب بلفظ  (۸  ؟(َربِ  َهْب ِلي ِمن ل ُدنَك ُذرِ 

 .(يتهاسم  )اكتب الجذر اللغوي لـــ( 3
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  :ا، ثم أجب عن األسئلة اليت تليه(نآل عمرا) تية من سورةاقرأ اآليات اآل:  رابعالالسؤال   

 
يه  إ َلْيَك َوَما ُكنَت َلَدْيه ْم إ ْذ يُ ْلُقوَن َأْقاَلَمُهْم أَي ُُّهْم َيْكُفُل َمرْ : )قال تعاىل ل َك م ْن أَنَباء  اْلَغْيب  نُوح   َوَما ُكنَت َلَدْيه ْم إ ْذ يََ ذََٰ

ُمونَ  يهً إ ْذ َقالَ   ﴾٤٤﴿ ََيَْتص  يُح ع يَسى اْبُن َمْرَيَ َوج  ْنُه اْْسُُه اْلَمس  ُرك  ب َكل َمٍة مّ  َرة  ت  اْلَماَلئ َكُة ََي َمْرَيُ إ نَّ اللَّ َه يُ َبشّ  نْ َيا َواْْلخ  ا يف  الدُّ
اَلْت َربّ  َأَّنََّٰ َيُكوُن ِل  َوَلٌد َوََلْ ََيَْسْسِن  َبَشٌر َقاَل  قَ  ﴾٤٤﴿ َويَُكلّ ُم النَّاَس يف  اْلَمْهد  وََكْهاًل َوم َن الصَّاِل  ْيَ  ﴾٤٤﴿ بّْي َوم َن اْلُمَقرَّ 

َا يَ ُقوُل َلُه ُكن فَ َيُكونُ  ل ك  اللَّ ُه ََيُْلُق َما َيَشاُء إ َذا َقَضىَٰ َأْمًرا َفإ َّنَّ ْورَاَة َواْْل جن يلَ  ﴾٤٤﴿ َكذََٰ  ﴾٤٤﴿َويُ َعلّ ُمُه اْلك َتاَب َواِلْ ْكَمَة َوالت َّ
َْة  الطَّ َوَرُسواًل  َن الطّ ْي  َكَهي ْ يٍَة مّ ن رَّبّ ُكْم َأن ّ َأْخُلُق َلُكم مّ   ِ ُتُكم  ْ ْ ًرا ِإ  ْذن  اللَّ ه   إ ىَلَٰ َبِن  إ ْسَرائ يَل َأن ّ َقْد ج  رْي  َفأَنُفُ  ف يه  فَ َيُكوُن طَي ْ

ل َك َْليًَة لَُّكْم إ ن ُكنُتم َوأُْبر ُئ اْْلَْكَمَه َواْْلَبْ َرَص َوُأْحي ي اْلَمْوَتىَٰ ِإ  ْذن  اللَّ  ُروَن يف  بُ ُيوت ُكْم إ نَّ يف  ذََٰ َا َتَُْكُلوَن َوَما َتدَّخ   ه  َوأُنَبّ ُُْكم ِب 
 ﴾٤٤﴿ مُّْؤم ن ْيَ 

  
 ب في اآلية األولى؟ن المخاطَ مَ ( 4

                      رها هللا لمريم عليها السَلم في اآلية الثانية؟التي بش   ى ما البشر ( ٢

        .ُبشرى اكتب العبارة القرآنية التي أزالت عن مريم عليها السَلم استغرابها من ال( 8

                                   الواردة في اآلية الثالثة؟( َكْهَلً )ما معنى كلمة ( 0

                         .الوارد في اآلية الثالثة( دهْ في المَ )ح الكناية في تركيب وض  ( 5

 .            عليه السَلم الواردة في اآلية األخيرة ح اثنتين من معجزات عيسىوض  ( 6

                            .الوارد في اآلية األخيرة( بإذن هللا)ل تكرار تركيب عل  ( 7
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  :ه، ثم أجب عن األسئلة اليت تلي(السرورفن )اآلتي من  الّنّصاقرأ :  اخلامسالسؤال 
 
ل درس يجب أن ُيتعل م في فن  السرور قو ة اَّلصتمال؛ فما إن يصاب المرء بالت افه من األمر صتى أ) و 

در، كاسف الوجه، ناكس البصر، تتناجى الهموم في صدره، وتقض  مضجعه، وتؤر ق َجْفَنه،  تراه َصِرَج الص 
ك منه َنَفسًا، ونام ملء جفونه رِضي  البال وهي إذا صدثت لمن هو أقوى اصتماًَّل، لم ُيلِق لها باًَّل، ولْم ُتَحر  

در رور صوله، وجزء .فارغ الص  ومع هذا كل ه ففي استطاعة اْلنسان أْن يتغل ب على المصاعب، ويخلق الس 
رور يرجع إلى الفرد نفسه، بدليل أن ا نرى في الظ روف الواصدة واألسرة  كبير من اْلخفاق في خلق الس 

من يستطيع أْن يخلق من كل  شيء سرورًا، وإلى جانبه أخوه الذي يخلق من كل  الواصدة واألم ة الواصدة 
 (.شيء صزناً 

 
 

                            :اآلتيين بي ناذكر المعنى الذي يفيده كل من التركي -4
  الوجه كاسف-ب                              درالص   جَ رِ صَ  -أ

                          .الن ص  الواردة في ( ق ر ِ ؤَ تُ )اكتب الجذر اللغوي لكلمة  -٢  

       .رور لها في جلب الس  ة اَّلصتمال لدى الفرد سببً كيف تكون قو   بي ن -8  

 ا من اْلخفاق يعود إلى الفرد نفسه؟ ا كبيرً جزءً  د أن  ؤك  ليل الذي ذكره الكاتب ليُ ما الد   -0

 .هناجي الهموم في صدر تت: ة في قول الكاتبورة الفني  ح الص  وض   -5

                          .ناكس البصر: ح الكناية في قول الكاتبوض   -6

          .(رر  ا ورد في الكتاب المقمم. )فات أصمد أميناذكر اثنين من مؤل   -۷
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 :، ثم اجب عن األسئلة اليت تليه(فن السرور)اآلتي من  الّنّصاقرأ  :السادسالسؤال 
 
رور أن يقبض المرء على زمام تفكيرهدروس  نْ مِ  فه كما يشاء؛ فإْن هو تعر ض ، فن  الس  فيصرِ 

ل ناصية تفكيره، وأثار مسألة أخرى سار ة ينسى بها مسألته األولى المحزنة؛ فإن ، لموضوع ُمْقِبض صو 
طرنج  .تضايْقت من أمر فتكل ْم في غيره، وانقْل تفكيرك كما تنقل بيادق الش 

ر  ر الحياة فوق قيمتها؛ فالحياة هيِ نة، فاعمل الخير ما استطعت، وافرح ومن هذه الد  وس أيضًا أَّل  تقد 
ر   ، ثم  األلم بوقوعه؛ فيكفي في هذه الحياة ألم واصد للش  ر  ما استطعت، وَّل تجمع على نفسك األلم بتوق ع الش 

 .الواصد
عرًا، ويتخاطب صتى يصير خطيبًا، ولتفعل ما يفعله الفن انون، فالرجل َّل يزال يتشاعر صتى يكون شا

رور واَّلبتسام للحياة، صت ى يكون الت طبُّع طبعاً   .ويتكاتب صتى يصير كاتبًا، فتصن ع الفرح والس 
 
 
 

 ؟                    الن ص  الواردتين في ( ض، بيادقبِ قْ مُ )ما معنى كل من الكلمتين ( 4

 .            الن ص  رور، كما ورد في لس  اذكر طريقتين لتوجيه التفكير نحو البهجة وا( ٢

   ؟   الن ص  رور عادة، كما ورد في كيف يجعل المرء الس  ( 8

      الن ص  أكثر الكاتب من استخدام أسلوب األمر في الفقرتين األخيرتين من : لعل  ( 0

   .                الن ص  الواردة في ( زمام تفكيره)ة في عبارة ح الصورة الفني  وض  ( 5

 .             الن ص  المخطوط تحتها في ( تضايق) غوي لكلمة هات الجذر الل  ( 6

 .        رمين، مما ورد في الكتاب المقر  أصمد أاذكر اثنين من مؤلفات الكاتب ( 7
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 :، ثم أجب عن األسئلة اليت تليه (فّن السرور)اآلتي من  الّنّصاقرأ : سابعال السؤال

 
تقل ده هالًة تشع  سرورًا وبهاًء ونورًا، ويعجبني الر جل أو المرأة َيخُلق صوله جو ًا يعجبني القمر في 

به فيشرق في ُمحي اه، ويلمع في عينيه، ويتألق في جبينه، ويتدف ق من  رور، ثم يتشر  مشبعًا بالِغْبطة والس 
 .   وجهه

رور كل ها في الظ روف الخارجية، ف يشترط ِلُيَسر  ماًَّل وبنين وصحة؛ ُيخطئ َمْن يظن  أن  أسباب الس 
رور يعتمد على النف س أكثر مم ا يعتمد على الظ روف، وفي الن اس من يشقى في الن عيم، ومنهم من  فالس 

قاء، وفي الن اس من َّل يستطيع أْن يشتري ضحكًة عميقًة بكل  ماله وهو كثير، وفيهم من  ينعم في الش 
نا يستطيع أن يشتري ضحكات عالية عميقة  واسعة بأقل  األثمان، وبَل ثمن، وَّل تنقصنا الوسائل، فجوُّ

 .جميل، وخيراتنا كثيرة
 
 

          ؟                      الن ص  المخطوط تحتها ( هالة) ةما معنى كلم -4

            (. وجهه)كلمة تقارب في المعنى كلمة  الن ص  استخرج من  – ٢

          ؟الن ص  ل أو المرأة وفق ما ورد في ما الذي يعجب الكاتب في الرج -8

     عَلم يعتمد تحقيق السرور بشكل أكثر في رأي الكاتب؟ -0

      ؟الن ص  الواردة في ( قيتأل  )ما جذر كلمة  -5

                    .مقابلة الن ص  استخرج من  -6

 ؟الن ص  ذ منه خِ أُ ما اسم الكتاب الذي  -7
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 :تليها اليت األسئلة عن أجب ثم ،)قلباة واحّر)قصيدة  من اآلتية األبيات اقرأ :الثامنالسؤال 

ْن َقْلُبُه َشِبمُ  (4  َوَمْن بِجْسمي َوصالي ِعنَدُه َسَقمُ    َواَصر  َقْلباُه مم 

ْولِة اأُلَممُ   ما لي ُأَكتِ ُم ُصب ًا َقْد َبَرى َجَسدي  (٢ عي ُصب  َسيِف الد   َوَتد 

نْ  (8  إذا اْسَتَوْت ِعْنَدُه األْنواُر َوالظَُّلمُ   َيا ِبَناِظِرِه     َوَما اْنِتَفاُع أخي الد 

 َويْخَتِصمُ  َجر اَهاَوَيْسَهُر الَخْلُق   أَناُم ِمْلَء ُجُفوني َعْن َشَواِرِدَها    (0

 ِوجداُننا ُكل  شيٍء َبعَدكْم َعَدمُ   َيا َمْن َيِعز  َعَلْيَنا أْن ُنَفاِرَقُهمْ  (5

َيمُ    عندي َصواِعُقهُ َلْيَت الَغَماَم الذي  (6  ُيزيُلُهن  إلى َمْن ِعْنَدُه الدِ 

 

              .القصيدة التي أخذت منها األبيات السابقةمن  اذكر الغرض الشعري   -4

                                      .يشكو الشاعر في البيت األول مَ مِ  بي ن -٢

                         األبيات؟المخطوط تحتها في ( اهاجر  )ما معنى كلمة  -8

                                   ما الذي يفيده اَّلستفهام في البيت الثاني؟ -0

                       .الموازنة التي أقامها الشاعر في البيت الثاني حوض   -5

                                      .اشرح الحكمة الواردة في البيت الثالث -6

                                   ما العاطفة البارزة في البيت الخامس؟ -۷

                                 :ا يأتيمم   ل  ل على كُ البيت الذي يد   دصد   -۸
  اعر عناصر الطبيعة في شعرهاستلهام الش   -أ

 .اعر بنفسهاعتداد الش   -ب
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 :، ثم اجب عن األسئلة اليت تليها(قلباه واحّر)آلتية من قصيدة اقرأ األبيات ا :التاسع السؤال

 
ُم َوالحَكمُ -1 صاُم َوأنَت الخص   يا أعَدَل الن اس  إال  في ُمعاَمَلتي           فيَك الخ 

َقةا  -2 َك صاد  ن  يُذها َنَظراٍت م  حَم فيمن شحمُه َوَرمُ         ُأع   أن تحَسَب الش 

يَ َوَما ان  -3 ن  ر ت َفاُع أخي الد  واُر َوالظَُّلمُ         ه  ا ب َناظ  َدُه األن  ن  َتَوت  ع   إذا اس 

َمى إلى أَدبي    -4 َمَعت  َكل ماتي َمن  به  َصَممُ         أَنا الذي َنَظَر األع   َوأس 

مُ          َشرُّ الب الد  َمكان  ال َصديَق ب ه  -5 ُب اإلنساُن ما َيص   َوَشرُّ ما َيكس 

تاُبَك إال  أن هُ -6 رَّ إال  أن ُه َكل مُ                  م َقة   َهذا ع   قد ُضم َن الدُّ

 
 

    ما معنى الكلمة المخطوط تحتها في البيت السادس؟ -4

      المخاطب في البيت األول؟ نْ مَ  -٢

   (.استسمنت ذا ورم)ن مضمون المثل د البيت الذي يتضم  صد   -8

      الشاعر في البيت الرابع؟ د  تَ عْ يَ  مَ بِ  -0

     .لحكمة في البيت الخامساشرح مضمون ا -5

      .استخرج طباقًا من األبيات السابقة -6
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 :ا، ثم أجب عن األمثلة اليت تليه(هواحر قلبا)قصيدة  من اآلتية الشعرية األبيات اقرأ:العاشرالسؤال 

 
 َوَيْسَهُر اخَلْلُق َجّراَها َوخْيَتِصُم   أَناُم ِمْلَء ُجُفوني َعْن َشَواِرِدَها (1
 ِذَمُم أْهِل النَُّهىإّن امَلعاِرَف يف         َلْو َرَعْيُتْم ذاَك َمعِرَفٌة َنابّينَو (2
 َوَيْكَرُه اهلل ما َتأُتوَن َوالَكَرُم         كم َتْطُلُبوَن َلَنا َعْيبًا فُيعِجُزكْم (3
 بها الَوّخاَدُة الرُُّسُم ال َتْسَتِقلُّ        أَرى الّنَوى َيقَتضيين كلَّ َمْرَحَلٍة (4
 ْعُتُهْم َنَدُممَلْن َودَّ َلَيْحُدَثنَّ       ِئْن َتَرْكَن ُضَمريًا َعْن َمياِمِنناَل (5

 أْن ال ُتفاِرَقُهْم فالّراِحلوَن ُهُم        ْلَت عن َقْوٍم َوَقد َقَدُرواإذا َتَرحَّ (6
 
 

اَدةُ )ما معنى كلمة ( 4                                    الواردة في البيت الرابع؟( الَوخ 

 سيف الدولة الحمداني في البيت الثاني؟ تابتاب الذي لجأ إليه الشاعر لعِ ما أسلوب العِ ( ۲ 

                    اني؟ المخطوط تحته في البيت الث   (أْهِل النَُّهى)ما دَّللة تركيب ( ۳ 

               (.ن البعد إذا ألجأتموني إليهو أنتم تختار ): لبيت الذي يحمل معنىد اصد  ( 0 

                                                  اا وافيً اشرح البيت الثالث شرصً ( 5 

                              .الطباق على مثاَّلً  سابقةاألبيات ال استخرج من( 6 

ُسمُ )ما مفرد كلمة ( ۷   البيت الرابع؟ الواردة في( الرُّ
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  :ه، ثم أجب عن األسئلة اليت تلي( احلساسّية) اآلتي من  ّنّصالاقرأ   :احلادي عشرالسؤال 

 
در  ، التي تشمل صساسي ة الص  ة؛ منها صساسي ة الجلد، وصساسي ة الجهاز التنفسي  ( الر ْبو القصبي  )وللحساسي ة أنواع عد 

ا بشكل رئيس إلى الجيوب وصساسي ة األنف، وقد ثبت علمي ًا وجود عدد من الفطريات في وسائد غرف النوم تت جه أبواغه
 .األنفية والر ئتين، وقد تسب ب التهابات في العيون، ويزداد األمر خطورة في صالة نقص مناعة جسم المريض

ويمكن الوقاية من تلك الفطريات بتغيير الوسائد على فترات متقاربة، واستعمال مواد الت نظيف والمطهرات الجي دة 
يعي  بدًَّل من الصناعي  في الوسائد، وضرورة الت هوية الدائمة المستمر ة للمنازل، وتعريض أسبوعيًا، واستعمال القطن الط ب

مس من وقت إلى آخر؛ ل تجن ب تكديس صجرة النوم بالمَلبس تعقيمها من الجراثيم، إضافة إلى محتويات الغرف ألشعة الش 
ث التي يستنشقها النائم في أثناء تنفسهخارج أماكنها، وتجن ب ترك األصذية فيها؛ ألن ها من أهم  مصادر التل  .و 

 
 
 

                                ؟الن ص  المخطوط تحتها في ( تكديس) ما معنى كلمة( 4
                                        الن ص   الوارد في( أبواغ)معنى مصطلح  بي ن( ٢
     .فتعود صساسية األن نوع من أنواع الحساسية إلى أي  ( 8
                           :غرف النوم في وسائد وجود عدد من الفطريات اً ثبت علمي  ( 0

  يكمن تأثيرها في جسم اْلنسان؟ أين -أ 
 .اذكر اثنين من وسائل الوقاية منها -ب

                                       .مناعة الجسم والحساسية بي نح العَلقة وض  ( 5
                .                            الن ص  ع المقالة التي أخذ منها اذكر نو ( 6
                         .الن ص  الواردة في ( الربو)في كلمة ( الباء)اضبط صرف ( 7
 .الن ص  الواردة في ( يستنشق)الجذر الشفوي لكلمة  اكتب( 3
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 للشاعر حممود فضيل التل، ثم( سأكتب عنك يا وطين)ن قصيدة الشعري اآلتي م الّنّصاقرأ : الثاني عشرالسؤال 

 :اجب عن األسئلة اليت تليه
 عت بهرَ ترابك قد زَ 

 خالدة إلى األبد بذور الحب  
 اياتك أجمل الر  مائِ لتعلو في سَ 

 الفخر واْليمان والظفر زُ مْ رَ 
 ت في يومٍ فما أصسس

 امغتربً  ي كنتُ بأن  
 تفارقني ك لمْ ألن  

 منينادكما روصي تُ 
 ي تسير معيكما ظل  

 
 

 ؟       الن ص  الواردتين في ( الظفر، تنادمني)ما معنى كل من الكلمتني ( 4

 .       الن ص  عدم إصساس الشاعر باَّلغتراب، كما ورد في : علل( ٢

    ؟الن ص  ، الواردة في (اياتالر  )ما الرمز الذي تمثله كلمة ( 8

 ؟      الن ص  الواردة في  (تعلو)توظيف الشاعر للفعل  ةما دَّلل( 0

  الن ص  الواردة في ( ي تسير معيكما ظل  : )وضح الصورة الفنية في قول الشاعر( 5

    ؟   الن ص  ما الذي زرعه األردن في ترابه، كما ورد في ( 6

 ، مما ورد في الكتاب المقرر   ن دواوين الشاعر محمود فضيل التلاذكر اثنين م( 7
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 :، ثم اجب عن األسئلة اليت تليه(سأكتب عنك يا وطين)ألسطر الشعرية اآلتية من قصيدة قرأ اا :عشر الثالثالسؤال 
 

 راَبك قد زرعت بهتُ 
 إلى األبد ةً خالد بذور الحب ِ 

 ك أجمل الراياتلتعلو في سمائِ 
 والظفررمز الفخر واْليمان 

 فما أصسنت في يوم
 ي كنت مغترباً بأن  

 ك لم تفارقنيألن  
 يكما روصي تنادمن

 ي تسير معيكما ظل  
ار يا أردن أسك تَ نْ أف  ها وتسكننينالد 

 فروصي ما رأت سكناَ 
 سواك يا وطني..... سواك 

 
 

      .                 ذلك بي ن. ه في الوقت نفسهنع اوطنه وبعيدً  نم ايبدو الشاعر قريبً  -4

 فروصي ما رأت سكناً    :ماذا قصد الشاعر بقوله  -٢
 ا وطنيسواك ي... سواك   

 
 تراَبك قد زرعت به   :قول الشاعر وضح الصورة الفنية في -8

 األبدإلى ر الحب خالد بذو    
 

  طر الرابع؟حتها في الس  المخطوط ت( الظفر)ما معنى كلمة  -0

 طر الرابع؟الواردة  في الس  (  اْليمان)ما جذر كلمة  -5

 .لفات الشاعر محمود فضيل الت  اذكر واصدًا من مؤل   -6
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  :، ثم أجب عن األسئلة اليت تليها(سأكتب عنك يا وطين)اقرأ األسطر الشعرية اآلتية من قصيدة : عشر رابعاللسؤال ا
 

ا  يا أردنُّ للا   اكَ مَ حَ   يا وطنا
 تنامى في محبتنا

ير  مع التاريخ  والبنيان  والس 
 ايات نعليهالك الر  

 لتخفق في ديار المجد ملهمة
 برؤيا أنت تحملها

 صانعه ومجد أنت
 ونرفع راية العرب

 .لنا لك األسماء ال تحصى بال عددٍ فسج  
 لها ال نظيرَ  بفخرٍ 

 ! ا؟فكيف أكون مغتربا 
 نيا وتحضننامعالم الد   وأنت لنا بكل   

 ك في حنايا القلب تسكننيوأن  
  وصحراءأحبك في الدنا سهالا 

 .وخفقة وادي العرب
 
 

 الواردة في السطر الشعري األول؟( نديا أر ماك هللا ص: )ما المعنى الذي أفادته عبارة -4

                 الوارد في السطر الشعري الثاني؟( مىتنا)ما دَّللة استخدام الفعل  -۲

          :ل ما يأتيعل    -۳
        .زالفخر واَّلعتزاوصف الشاعر األردن بأنه مبعث  -أ

 .السطر الشعري السادس الواردة في( رؤيا)يوفق الشاعر في استخدام كلمة  مْ لَ  -ب

              ؟(األسماء َّل تحصى بَل عدد كفسجلنا ل: )إَّلم أشار الشاعر بقوله -0

  ؟الن ص  تها في حالمخطوطة ت( تحضن)ما الضبط الصحيح لحرف الضاد في كلمة  -5

 (.                  يننوأنك في صنايا القلب تسك)ح الصورة الفنية في عبارة وض    -6

   الواردة في السطر الشعري األخير؟( فقةخ)ما معنى كلمة   -۷  
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 :، ثم أجب عن األسئلة اليت تليها(سأكتب عنك يا وطين)اقرأ األسطر الشعرية اآلتية من قصيدة : عشر امساخلالسؤال 
 

 سأبقى فيك ال َأهوى سواك مدىا 
ظة الَقَدر    وأحيا فيك حت ى لح 
قةَ  ر   سأجعُل من تراب ك إذ  تسامى َخف  د   الصَّ

ه ر   وَة الدَّ ُد قس   وأغسُل في مياه ك ما يبد  
ر   َجَة الُعم  ُج م ن  ربيع َك ما يخل  ُد به   وأنس 

ُت أكوُن ُمغ َتر باا   ولس 
نيا فُت في الد   إذا طو 

ُت إليَك في شوقٍ   وعد 
 وحبٍ  ال حدوَد لهُ 

 سآتي في رياح  الل يل  إعصاراا 
 وآتي في نسيم  الفجر  أحالماا 

 العالُم المزروُع في ذاتي فأنت
 وأنَت أنا

 وأنَت ب شارُة الخبر  
 
 

 ل؟و  الواردة في السطر األ( سأبقى: )ما الغرض من استخدام السين في قول الشاعر (1

                        الواردة في السطر الرابع؟                             ( دُ د ِ بَ يُ )ما معنى كلمة  )۲

                                                 :على ة السابقة ما يدل  سطر الشعري  استخرج من األ( ۳
 . لهفة الشاعر وشوقه إلى العودة إلى وطنه -أ

  .ى مماتهاعر صت  الوطن يتنامى في نفس الش   صب   -ب
 .ر بها عن انتمائه لوطنها يعب  الشاعر جعل التراب والماء والربيع صورً  أن   -ج

 .ة السابقةالذات والوطن في األسطر الشعري   بي نر الشاعر عن التوصد كيف عب  ح وض   (0
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                                                      الواردة في السطر األخير؟( بشارة)ما جمع كلمة  (5

                             

، ثم أجب (تأييد للحق ونصرة للعدل: ة املتجددةالنهضة العربي)اقرأ الّنّص اآلتي من : عشر سادسالالسؤال 
 :عن األسئلة اليت تليه

 
ياته، ندرك ما لدينا من ميراٍث حضاري  وتراث سياسي  ونهضة عربي ة  في محاولة استيعاب روح العصر وتحد 

دة واالستقالل والمساواة والتقدم ست في القرن الماضي على مبادئ القومي ة والحري ة والَوح  ا تجل ت النظرة كم. تأس 
فكانت هذه . البعيدة نحو المستقبل في هذه النهضة المباركة وهي تُشق  طريق العمل من أجل الحري ة والُهوي ة القومي ة

ريف الحسين بن علي  ي الش  تنا  –طيب هللا ثراه  –مطالب أم ة حملها جد  وهو يرنو مع أبنائها إلى مستقبل مشرق ألم 
 (.تنا إن ما قامت لتأييد الحق  ونصرة العدل، وإعزاز كتاب هللا وإحياء سن ة رسولهإن  نهض: )العربي ة قائالا 

عوة، ما زلنا نستذكر بكل  اعتزاز المنطلَقي ن األساسَيي ن للث ورة العربي ة  وبعد مرور ما يقارب المئة عام على هذه الد 
ام: الكبرى  ك بقَيم اإلسالم الن بيلة الس   . يةحفظ كرامة العروبة والتمس 

ز الخيال على الت فكير في الممكن دون : وهنا أقول..... ب رة ُتحف  ال ُيعد  الت اريخ سيرورة سردي ة، إن ما هو ذكرى وع 
 .قيود أو حدود

 
 
 

         .                    ةهضة العربي  اذكر ثَلثة مبادئ قامت عليها الن   -4
                   ؟ريف الحسين بن علي  هضة وفق ما يرى المغفور له الش  ما أهداف الن   -٢
                     .طلقين، اذكرهمانْ برى من مُ ة الكُ ورة العربي  انطلقت الث   -8
                   األمير الحسن بن طَلل؟         اريخ كما بي نه سمو  م الت  ما الغرض من تعل   -0
                                            ؟(روح العصر:)األمير الحسن ما دَّللة قول سمو   -5
؟                      ( يرنو)ما معنى كلمة  -6                   المخطوط تحتها في الن ص 
                 .                  الواردة في الن ص  ( الهوية)اضبط صرف الهاء في كلمة  -7
                          . واردة في الن ص  ال( إعزاز)اكتب الجذر اللغوي لكلمة  -3
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، ثم أجب عن (تأييد للحق ونصرة للعدل: النهضة العربية املتجددة)اقرأ الّنّص اآلتي من : عشر سابعالالسؤال 

 :األسئلة اليت تليه
 

َنن الكوني ة التي قام على أساسها  )...  . الوجودفكان الت نو ع من مكامن القو ة، واَّلختَلف أصد السُّ
وصينما تعجز العقول عن تفسير طبيعة اَّلختَلف، وتْأبى القلوب تقبُّل اآلخر واستيعاب نظرته في الحياة، 

ب للط ائفة أو العقيدة سرعان ى التعص  ما تنشأ الحواجز ويزداد الت باعد بين شرائح المجتمع الواصد،  ويتفش 
 .وتختل  الت وازنات الط بيعي ة لعَلقة اْلنسان بأخيه اْلنسان

إن  أخطار الحروب ودعوات الت قسيم والخطاب الطائفي  وشرور الفرقة والت شرذم َّل ُتنِبئ إَّل  بالمزيد من 
افر ل ومن . حقوق اْلنسان الذي كر مه هللا تعالى واستخلفه في األرضالمعاناة اْلنساني ة واَّلنتهاك الس 

 .المفارقات التي يعاني منها واقعنا العربي  واْلسَلمي  الفجوة بين ما ينبغي أن يكون وما هو كائن
 
 

؟  ( شرذمالت  )ما معنى كلمة  – 4                            المخطوط تحتها في الن ص 

؟  الحواجز و  أمتى تنش -٢             يزداد التباعد بي ن شرائح المجتمع الواصد كما ورد في الن ص 

            كما ورد في الن ص       بي ن أخطار الحروب ودعوات التقسيم والخطاب الطائفي   – 8

الفجوة بي ن ما  واْلسَلمي   ومن المفارقات التي يعاني منها واقعنا العربي  : )وضح المقصود بعبارة – 0
  (.ينبغي أن يكون وما هو كائن

                                  
                      (.المكشوف الواضح)استخرج من الن ص  كلمة بمعنى  – 5

                     .     الواردة في الن ص  ( مكامن)لكلمة  غوي  اكتب الجذر الل   -6
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 :، ثم أجب عن األسئلة اليت تليه(الكلمة احللوة)ي من اقرأ الّنّص اآلت: عشر الثامنالسؤال 

 
، وال تكون على حسابه، فتحاول أن  تنتقص منه وتقتصد؛ ألن  األجر  والكلمة الُحل وة ال تغني عن األجر المادي 

، سلمت يداك: واجب، كما أن  الخدمة واجبة، لكن  الكلمة الُحل وة عطاء؛ فحين يدفع صاحب العمل األجر وهو يقول
ز االثنان فيتبادالن كلمة أشكرك، يشعر : ومتى يقب ض العامل أجره ويقول لصاحب العمل َض هللا عليك، أو يوج  عو 

َفة، وأن  القلبي ن  حال  محل   ر  كالهما أن ه فعل أكثر من الواجب، وأن  عالقته باآلخر لم تعد عالقة منفعة مادي ة ص 
، وإذا الخدمة المادي ة ترتدي طا بعاا إنسانياا روحانياا هو الط ابع الوحيد الذي يجب أن يسود العالقات بين الجيبي ن 

 .الن اس؛ ألنه يشيع الطُّمأنينة وينشر الهناء
الكلمة الُحل وة من مزايا اإلنسان، فاآللة توف ر لها الوقود والزيت فتصدع بأمرك، وليست في حاجة إلى أن تقول 

ي العمل ماء صَمَم اآللة،  لها من فضلك أو أشكرك، وهي تؤد  بدق ة وأمانة قد يعجز عنها اإلنسان، لكن  الن فوس الص 
ل التعامل مع اآللة على التعامل مع اإلنسان، فتصبح فلسفة الت عامل بين الن اس على  الن فوس المتنك رة إلنسانيتها تفض 

 .َفع ال نصيب للقلب وال للسان فيهأساس عمل ُينَجز وأجر ُيد
 

                                                   السابق؟ الن ص  الذي ينتمي إليه ما النوع األدبي  -1

                                             ؟الن ص  الوارد في ( تصدع بأمرك)معنى تركيب ما   -٢

                                      .الن ص  ا من صور الثناء والتعزيز كما وردت في ثَلثً  اذكر  -8

                                                                               :يمما يأت َلً ل كعل   -0
 .عن األجر المادي   الكلمة الحلوة َّل تغني -أ

 .سالنا بي نهو الطابع الوصيد الذي يجب أن يسود العَلقات  الروصاني   الطابع اْلنساني   -ب

                                      )بي نالجي محل   صَل   بي نالقل وأن  : )اتبح المقصود بقول الكوض    -5

   .الن ص  تها كما ورد في ْلنساني  ر النفوس نتيجة تنك   بي ن  -6

 .الن ص  الواردة في ( مأنينةالطُّ )لكلمة  اكتب الجذر اللغوي   -7
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                                الن ص  تحتها في  المخطوط (صرفة) كلمةاضبط صرف الصاد في   -3

  

 :، ثم أجب عن األسئلة اليت تليه(الكلمة احللوة)اقرأ الّنّص اآلتي من : عشر التاسعالسؤال 
 

الكلمة الُحل وة من مزايا اإلنسان، فاآللة توف ر لها الوقود والزيت فتصدع بأمرك، وليست في حاجة إلى أن تقول 
ي العمل بد ماء صَمَم اآللة، لها من فضلك أو أشكرك، وهي تؤد  ق ة وأمانة قد يعجز عنها اإلنسان، لكن  الن فوس الص 

ل التعامل مع اآللة على التعامل مع اإلنسان  .الن فوس المتنك رة إلنسانيتها تفض 
والكلمة الحلوة إذ .... وينبغي للكلمة الُحل وة أن  تكون صادقة، صادرة عن إخالص وإيمان ال يشوبها َزي ف أو نفاق

 . أو ُتكتب، تصل إلينا مباشرة، فتنقر على وتر من أوتار قلوبنا ويكون لها صداها المستحب  ُتقال 
 

؟( صداها)ما معنى كلمة ( 4        المخطوط تحتها في الن ص 

؟ مَ بِ ( ٢      تختلف اآللة عن اْلنسان، كما ورد في الن ص 

؟     الو ( اآللة مَ ماء صمَ فوس الص  الن  : )ما المقصود بقول الكاتب( 8        ارد في الن ص 

؟      لْ تكون الكلمة الحُ  نْ أكيف ينبغي ( 0     وة، كما ورد في الن ص 

؟( تصل)غوي لكلمة ما الجذر الل  ( 5      الواردة في الن ص 

؟( تصل إلينا مباشرة)عبارة  ةما دَّلل( 6      الواردة في الن ص 

      .الواردة في الن ص  ( مزايا)هات مفرد كلمة ( 7

      ما الفن األدبي الذي ينتمي إليه الن ص  السابق؟( 3
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 :، ثم اجب عن األسئلة اليت تليها(رسالة من باب العامود)اقرأ األبيات اآلتية من قصيدة : العشرونالسؤال 
 وكتاُب واْسُمَك سْيٌف رايٌة  َرْسُمَك الغالي على أهداِبِهْم  (1
 َك الّركاُباوْعِرِج امُلْهَر ُيطَأْس   َوُهُم اأَلْهُل َفيا فاِرَسُهْم (2
 وردٌة فاحْت وكْم جاَد َسحاُب كْم على الّساحاِت ِمْن أنفاِسِهْم  (3
 ُحرٍَّة َدّقْت وكْم شعَّ ِشهاُب  وعلى باِب الُعلى َكْم مْن يٍد (4
 وِبِهْم َتْزهو الرَّوابي والّشعاُب  مُهوهُم األبطاُل واألقصى َل (5

 إهاُب ا اجملِدنوعليها ِمْن َس  باُه السُّْمُر أعراُس ِفدًىواجِل (6
 
 

                                              الواردة في البيت السادس؟( هابُ إ )ما معنى كلمة ( 4

                              تين في البيت الثاني؟دالوار ( ، الفارسهلاأل) من المقصود بكل ٍ  نْ مَ ) ۲

                                           .الواردة في البيت الثالث( ْت صفا وردةٌ )بي ن دَّللة عبارة ( ۳

وابيا)ما مفرد كلمة ( 0                                        ..الواردة في البيت الخامس؟ (لر 

ل                            في البيت  ة في العبارة المخطوط تحتهاح الصورة الفني  وض  ( 5  األو 

    .الجيش العربي من أجل القدس مهاالبيت الذي أشار فيه الشاعر إلى التضحيات التي قد   دصد  ( 6

                                                 ما نوع العاطفة التي برزت في البيت الخامس؟( ۷
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، ثم اجب عن األسئلة اليت (مودرسالة من باب العا)اقرأ األبيات اآلتية من قصيدة : احلادي والعشرونالسؤال 

 :تليها
 واحملاريُب َفَقْد طاَل الغياُب  يا حبيَب الُقدِس نادْتَك الِقباُب  (1
 وللَكّف اخِلضاُب َزْنِدَك الَوْشُم   ويف  إنَّها ُقرَُّة عيَنْيَك (2
 وكتاُب رايٌة واْسُمَك سْيٌف  َرْسُمَك الغالي على أهداِبِهْم  (3
 وردٌة فاحْت وكْم جاَد َسحاُب اِسِهْم كْم على الّساحاِت ِمْن أنف (4
 إهاُب ا اجملِدنوعليها ِمْن َس  باُه السُّْمُر أعراُس ِفدًىواجِل (5

 دًا للمسجِد األقصى مآُبغو  احِلمى ُمْجتمٌع دًا َشْمُلغو (6
 
 

                               ؟لفي البيت األو  ( دسِ القُ  يا صبيبَ : )اعر بقولهمن يخاطب الش   -4

 :                              ا يأتيمم   على كل   د البيت الذي يدل  د ِ صَ  -۲
  .اعر بالمستقبلالش   فاؤلت -أ

 .أرض البطولة والشهادة القدس -ب
                                                    .في البيت الخامس (رمْ الس   باهُ الجُ )بي ن دَّللة  -8

        . الثالواردة في البيت الث   (م رايةٌ هِ ك الغالي على أهدابِ مَ سْ رَ )ة في عبارة ي  ورة الفن  ح الص  وض   -0

                                                 ؟خط   التي تحتها (إهاب)معنى كلمة  ما -5

                                              الواردة في البيت الخامس؟( هُ الجبا)ما مفرد كلمة  -6

                                              .خذت منه القصيدةالذي أُ  اذكر اسم الديوان -7
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، ثم اجب عن األسئلة اليت (رسالة من باب العامود)اقرأ األبيات اآلتية من قصيدة : الثاني والعشرونالسؤال 

 :تليها
ر ج    ُهُم اأَله ُل َفيا فار َسُهم  وَ  -1 كابُ َأس  َك الر  َر ُيطاوع   الُمه 
ر  هائج   -2 ر  َخل َفَك َبح  ضابُ   وَيس  َتدي األقصى وأمواج  غ   َيف 
م   -3 ه  احات  م ن  أنفاس   وردة  فاحت  وكم  جاَد َسحابُ  كم  على الس 
هابُ  وعلى باب  الُعلى َكم  من  يدٍ  -4  ُحرٍَّة َدق ت  وكم  شعَّ ش 
م  َتز   وهُم األبطاُل واألقصى َلُهم -5 عابُ وب ه  وابي والش   هو الرَّ
ُر أعراُس ف دىا  -6 م  باُه السُّ  وعليها م ن  َسنا المجد  إهابُ  والج 

 
 

                                                  ل في البيت األول؟هن األن الفارس، ومَ مَ ( 4

                                              .في البيت الثاني (ر هائجٌ حْ بَ )بي ن دَّللة ( ٢

           .في البيت الرابع ة في ما تحته خط  ي  ورة الفن  ح الص  وض  ( 8

                                                    .اا وافيً ا أدبيًّ صً الث شر اشرح البيت الث  ( 0

                                   .الواردة في البيت الخامس( وابيالر  )هات مفرد كلمة ( 5

                                         الواردة في البيت األخير؟( ناسَ )ما معنى كلمة ( 6

 .اذكر اسم الديوان الذي أخذت منه األبيات( ۷
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، ثم اجب عن األسئلة اليت (رسالة من باب العامود)اقرأ األبيات اآلتية من قصيدة : الثالث والعشرونالسؤال 
:تليها  

 والمحاريُب َفَقْد طاَل الغيابُ  لُقدِس نادْتَك الِقباُب  يا صبيَب ا (4
ْمُر للجن ِة باُب   إْن َيكْن باُب الُبطوَّلِت َدمًا  (٢  فالجباُه السُّ
اُح يباُب   يا صبيَب الُقْدِس ما للُقْدِس       (8 َك فالس   ِمْن ُمْنِقٍذ إَّل 
 بُ ما لها في َنَظِر الغازي ِصسا  المَلييُن التي ِمْلُء المدى (0
 سوف َنْلقاها وتْلقانا الر صابُ   يا صبيَب القدِس يا بْيَرَقها  (5
 وغدًا للمسجِد األقصى مآبُ   وغدًا َشْمُل الِحمى ُمْجتمعٌ  (6

 
 

؟      ( صابُ ، الر ِ بابُ يَ : )من الكلمتين ما معني كل (4              المخطوط تحتهما في الن ص 

            (. سِ دْ القُ  يا صبيبَ : )بي ن دَّللة تكرار عبارة (٢

                              .لالبيت األو   في( بابُ القِ  كَ نادتْ : )ة في عبارةي  ح الصورة الفن  وض   (8

                                            الواردة في البيت الثاني؟( باهالجِ )ما مفرد كلمة  (0

 .البيت الثالث اذكر نوع العاطفة في (5

                    :                           ن كل مما يأتيد البيت الذي يتحدث عصد   (6
 .في القدس تضحيات الجيش العربي   -ب.                 ةصدة العربي  غياب الوَ  -أ

 .اا وافيً ا أدبيًّ اشرح البيت األخير شرصً  (7
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، ثم اجب عن األسئلة اليت (رسالة من باب العامود)اقرأ األبيات اآلتية من قصيدة : العشرونالرابع والسؤال 

 :تليها
باُب   (1  والمحاريُب َفَقد  طاَل الغيابُ  يا حبيَب الُقدس  نادت َك الق 
د  الذي (2  شبابُ  –بع ُد  –َقَطعوُه والهوى   واألحب اُء على الَعه 
م   (3 ُمَك الغالي على أهداب ه  ُمَك سي ف  وكتابُ  َرس   راية  واس 
عابُ وب ه    وهُم األبطاُل واألقصى َلُهم (4 وابي والش   م  َتز هو الرَّ
س        (5 س  ما للُقد  اُح يباُب   يا حبيَب الُقد  َك فالس  ق ٍذ إال  ن  ُمن   م 
ُء المدى (6 ل  سابُ   المالييُن التي م   ما لها في َنَظر  الغازي ح 

 

  ابقة؟خذت منها األبيات الس  مناسبة القصيدة التي أُ  ما (4

  .يانالواردة في البيت الث  ( شبابُ  – ْعدُ ب - وى واله: ) عبارة ة فيي  ورة الفن  ح الًص وض   (٢

 :ا يأتيمم   كل   دَّللة حوض   (8
  ..لالقباب والمحاريب في البيت األو   -أ

  .الثفي البيت الث  ( وكتابُ  فٌ سيْ ك مُ واسْ : )عبارة -ب

 .اا وافيً ا أدبيًّ صً البيت الخامس شر  اشرح (0

 ؟ابعالمخطوط تحتها في البيت الر  ( عابُ ش ِ ال)معنى كلمة  ما (5

 .ام  كل الت  الث مع الش  الواردة في البيت الث  ( بأهدا)مفرد كلمة  اكتب (6

  اعر في البيت األخير؟يشير الش   إَّلمَ  (7
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 :، ثم أجب عن األسئلة اليت تليه(رسم القلب)اقرأ الّنّص اآلتي من : والعشرونخلامس االسؤال 
 
ذها، نظ فُت مساماتها بقطعة من القماش المبلول، ى ذبلت أوراقها، حاولُت إنقاحت   قليلةٍ  تمض  سوى أيامٍ  م  لَ 

تائر والنوافذ، لكن كانت أشبه بعزيز يريد االنسحاب من حياتي بصمت موجع  .رويتها بحرص، فتحت الس 
ت،   ت أوراقها، كل  يوم تصفر  أوراق جديدة، ثم تجف  وتسقط، لم يبَق سوى أغصانها التي اسود  رويداا رويداا اصفر 

سوداء لعنكبوت خرافي يتشب ث بجدار، ثم  يسقط على األرض فجأة في إحدى ليالي أي ار، فيعود الجدار  وبدت مثل أذرع
راا مصفر اا، وعارياا، أم   ديق مثلما كان، متقش  ، لماذا (حسني)ا أنا فقد دهمتني رغبة جامحة، غير مفهومة برؤية ذلك الص 

ُت إليه حين سقط العنكبوت في سكون تلك الليلة م  ن أي ار؟اشتق 
 

 (                                                         أفاجَ )كلمة بمعنى  الن ص   استخرج من (4

  إنقاذ النبتة؟ ص  كيف صاول القا (۲

                                     .ون ل  عنصر ال ص  الن ص  على توظيف القا من هات مثالين (۳

                                                                  ر؟ما دَّللة الجدار المتقش  ( 0

                                 ة؟في نهاية القص  ( عنکبوت)للفظة  ي استخدام القاص  صيو  مَ بِ ( 5

 ،صوله لنفسه ولمن ة اْلنسان في تحقيق السعادةمسؤولي   والنبتة عن كشف الصراع بي ن القاص   (6
 ل تلك السعادة؟تتمث   مَ بِ         

                                  خذ منها الن ص  السابق؟ما اسم المجموعة القصصية التي أُ  (۷

                                        .الواردة في الن ص   (ثيتشب  )لكلمة  الجذر اللغوي   باكت (۸
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 :، ثم أجب عن األسئلة اليت تليه(رسم القلب)من  اقرأ الّنّص اآلتي: والعشرونلسادس االسؤال 
 

ت وصدتي واقتحمت صياتي، وأعرف لماذا ساءت  أعرُف لماذا ضاق صدري بتلك الن بتة التي تحد 
، الذي أصضرها بمناسبة شفائي (صسني)َّل بد  من أن أبرِ ئ صديقي . عَلقتي بها إلى ذلك الحد  المخجل

ديق الذي تعاطف معي، وزارني في بيتي، مصطحبًا تلك  من مرضي، فأنا لم أكرهها بسبب ذلك الص 
فافة  .النبتة، بلفافتها الش 

د واصدة من   في البداية لم أشعر بضرورة وجود عَلقة صب  أو بغض بيني وبينها، قد رأيت فيها مجر 
ور على   .الجدارموجودات الغرفة، مثل الكرسي، والطاولة، والِمْدفأة، والخزانة، أو صت ى إطارات الص 

َأم في نفسي، ما الذي يجذبني إلى مجرد نبتة   غير أن ني بعد أيام، تنب هُت إلى ما يثيره صمتها من الس 
ُمَسم َرة مثل الت ماثيل الن حاسي ة أو البَلستيكي ة، ُتحملُق في سقف الغرفة القاتم، أو في الجدران الُمصفر ة 

رة، أو ربما في تقاطيع وجهي، وَّل سي م  ا تلك األخاديد المتقاطعة في جبهتي وفي خدي؟الُمتقش 
إن ها نبتة ُمتِعَبة وُمقِلقة في آن معًا، وهي تحتاج إلى عناية يومي ة كي تنمو ببطنها السميك، كما أنها  

تائر كي ترى الن ور أو يراها، وتجبرني على ري ها، وتنظيف أوراقها من  ترغمني كل  صباح على إزاصة الس 
 .الغبار

 
َأم)ى كلمة ما معن (4 ؟( الس   المخطوط تحتها في الن ص 

لي ة إلى النبتة؟ (٢  كيف كانت نظرة القاص  األو 

 اذكرها. أشار القاص  إلى جملة من الحقائق العلمي ة المتعل قة بالن بات (8

 :ما دَّللة كل  من العبارتين اآلتيتين (0
 .األخاديد المتقاطعة في جبهتي وفي خد ي ( أ

 رة   الجدران الُمصَفر ة الُمَتقش ِ  ( ب

 (ثابتة)استخرج من الن ص  كلمة بمعنى  (5

 الواردة في الن ص  ( ري ها)اكتب الجذر الل غوي لكلمة  (6

ة؟ (7  اذكر المجموعة القصصي ة التي ُأِخَذت منها القص 

ته؟ (3  ِمم  استوصى القاص  عنوان قص 
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ثم اجب عن  ،(العربية يف ماضيها وحاضرها)اقرأ األبيات اآلتية من قصيدة : العشرونو السابعالسؤال 
 :األسئلة اليت تليها

 
َنة  الَعَرب   َماَذا َطَحا ب َك َيا َصنَّاَجَة األَدب   (1 َداح  اب  َت ب َأم   َهال َشَدو 
يه م ن  َبَلدٍ  (2 د  َتج  ظ  َنس  نَّا َعَلى َكَثب    َنطيُر ل لَّف   َناٍء َوَأمث اُلُه م 
ٍش ثمَّ َحاَرَبها (3 َرى ب ب ن ت  ُقَري  قُ   َأز  ع  َوالَغَرب   َمن  اَل ُيفر   َن النَّب   َبي 
ُقهُ  (4 َح َمن ط  م  ت ُرُك الَعَربيَّ السَّ يٍل م َن األل َفاظ  ُمغ َتر ب    أن   إَلى َدخ 
ُرَها (5 َدت  م مَّا ُنَكر   َظٍة ُجه  ة  التََّعب  َحتَّى   َكم  َلف  دَّ  َلَقد  َلَهثت  م ن  ش 
ف  ُمظ ل َمةٍ  (6 َنت  في َجو  َظٍة ُسج  ُظر  َوَلف  َتق ب  َلم  َتن  َن ُمر  َها َعي  ن  ُس م  م   الشَّ

 

                                 ل؟ي البيت األو  ف (اجة األدبصن  ) ـوصف الشاعر نفسه ب مَ لِ  -4

                      .البيت الثاني فية على أبناء العربي   له الشاعرح العتب الذي سج  وض   -٢

                                               في البيت الثالث؟( بِ رَ الغَ )ما معنى كلمة  -8

                             الذي خرج إليه اَّلستفهام في البيت الرابع؟ رض البَلغي  غما ال -0

 .في البيت الخامس ة في ما تحته خط  ي  وضح الصورة الفن   -5

                       الواردة في البيت السادس؟( ةٍ مَ لِ ظْ مُ  فِ وْ في جَ  ْت نَ جِ سُ )ما دَّللة عبارة  -6

                           .ةغة العربي  الل   عن الشاعر بهما ىكن  نايتين كاستخرج من األبيات  -7

                                          فيها الشاعر هذه القصيدة؟ ىما المناسبة التي ألق -3
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، ثم اجب عن (العربية يف ماضيها وحاضرها) اقرأ األبيات اآلتية من قصيدة: والعشرونالثامن السؤال 

 :األسئلة اليت تليها
 

َنة  الَعَرب    َماَذا َطَحا ب َك َيا َصنَّاَجَة األَدب   (1 َداح  اب  َت ب َأم   َهال َشَدو 

َت َلَها (2 َداث  َوَجم  َمَك َأح  َن الَهم   وال َوَصب    أَطاَر َنو  ُفُخ َبي   َفب تَّ َتن 

ب َية  الصَّ  (3 َنى ب أخ  َراء  ُيوق ظَهاَوس  ُهب    ح  س  م َن الشُّ س  أو هم  م  ي  م َن الشَّ  َوح 

ُن َساَدت َها (4 ٍش َواب  ُر ُقَري  ٍم وفي َدأب    َوَقاَم َخي  ُعو  إ َلى للا   في َعز   َيد 

عٍ  (5 َصد  ر  ُمن  ٍن َشديٍد َغي  َطر ب    َفاَزت  بُرك  ر  ُمض  ٍل َغي   م ن الَبَيان  َوَحب 

 
 

 الواردتين في البيت الثاني؟                   ( بم، الوَص جَ وَ )كلمتين من ال ما معنى كل  ( 4

      الذي خرج اليه اَّلستفهام في البيت األول؟ ما الغرض البَلغي  ( ٢

 الوارد في البيت الخامس            ( بِ رِ طَ ْض مُ  رِ يْ غَ  لٍ بْ صَ وَ : )المقصود بقول الشاعر بي ن( 8

    .ا في البيت الرابعتَ دَ رَ ما في دعوته وَ هفَ للرسول وظ   اذكر صفتينِ ( 0

 الوارد في البيت الثالث؟     ( حراءِ الص   نى بأخبيةِ سْ وَ : )من الموصوف في قول الشاعر( 5

                .استخرج من البيت الثالث مثاًَّل على الطباق( 6

 ر؟          لكتاب المقر  ، كما ورد في اة المصري  غة العربي  ع الل  مَ جْ امية لمَ ما الرسالة الس  ( 7
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، ثم اجب عن (العربية يف ماضيها وحاضرها)اقرأ األبيات اآلتية من قصيدة : والعشرون تاسعالسؤال ال

 :األسئلة اليت تليها
 

َحةا  (1 ص  َماح  والُقُضب    َتَكلََّمت  ُسَوُر الُقر آن  ُمف  َكَتت  َصَخَب اأَلر   َفَأس 

نُ  (2 ٍش َواب  ُر ُقَري  ٍم وفي َدأب    َساَدت َها َوَقاَم َخي  ُعو  إ َلى للا   في َعز   َيد 

عٍ  (3 َصد  ر  ُمن  ٍن َشديٍد َغي  َطر ب    َفاَزت  بُرك  ر  ُمض  ٍل َغي   م ن الَبَيان  َوَحب 

اَلم  في َكَنفٍ  (4 س  مى اإل  ب َوَلم  َتَزل  م ن  ح  ٍل َخص  ز  ز  ه في َمن  ن ع  ٍل َوم   َسه 

َهاُر م ن  َصَبب    ائدهاَحتَّى َرَمت َها اللََّيالي في َفرَ  (5  َوَخرَّ ُسل َطاُنَها َين 

َناَن َلم  َتمأل  َبَدائ ُعهُ  (6 َتر ب    َكَأنَّ َعد  ن  م ن  َناٍء َوُمق   َمسام َع الَكو 

 
 

      .      كيف كانت دعوة الرسول ص إلى هللا تعالى كما ورد في البيت الثاني بي ن -4

      (.         َخر  ُسْلَطاُنَها َيْنَهاُر ِمْن َصَببِ وَ : )ة في قول الشاعري  ورة الفن  وضح الص   -٢

                      المخطوط تحتها في البيت األول؟( بِ ُض القُ )ما معنى كلمة  -8

                         .اوافيً  ااشرح البيت الرابع شرصً  -0

           . الواردة في البيت السادس( عدائِ بَ )اكتب مفرد كلمة  -5

             (. باقالط  )على  من األبيات مثاَّلً استخرج  -6

 
 

 



7076666000   الدكتور عبادة عواد                      /   (مشترك)اللغة العربية /   نماذج للتدريب  

32 |  

 

 :جابة الصحيحة لها على الترتيبجابتك رقم الفقرة ورمز اْلإانقل الى دفتر 
 

ُ َأْعَلُم ِبَما َقاَلْت َربِ  ِإنِ ي َوَضْعُتَها ُأنَثٰى : )فادته الجملة المعترضة المخطوط تحتها في قوله تعالىأالمعنى الذي   (4 َوَّللا 
َكُر َكاأْلُنَثىٰ  َضَعْت وَ   (:َوَلْيَس الذ 
 

 اَّلختصاص( د  داَّلستمرار والتجد  (ج         تعظيم شأن المولودة  ( ب             التأكيد( أ
 

 
ما هو ة ، إن  اريخ سيرورة سردي  الت   د  عَ ال يُ : )م التاريخ كما يظهر في قول األمير الحسن بن طالل عل  الغرض من تَ  (٢

 (:ز الخيال على التفكيرف  حبرة تُ ذكرى وع  
 تحسين الحاضر والمستقبل  (د                     سليةالمتعة والت  ( ج                   ر الماضيتذك    (ب          زيادة معارف اْلنسان  ( أ    

 

 

در، الص   جَ ر  تراه حَ افة من األمر حتى صاب المرء بالت  يُ  فما إن  : )في قوله( ناكس البصر)ى أحمد أمين بالتركيب كن   (8
 :عن( كاسف الوجه، ناكس البصر

 القلق وقلة النوم (د         الحزن والعبس ( ج       الراصة والطمأنينة     ( الفرح والسعادة       ب( أ       
 

 

 :للكاتب جمال ناجي( رسم القلب)منها قصة  ت  ذَ خ  المجموعة القصصية التي أُ  (0
 سرى يوم الخميما جَ ( د          هن رجل خالي الذ  ( ج       ئاب  عندما تشيخ الذ  ( ب        وابع األخيرة فات الز  مخل  ( أ

 

 

 :ي هوللشاعر المتنب  ( قلباه ر  واحَ )الغرض الشعري لقصيدة  (5
 الهجاء( د      ثاءالر  ( ج       الغزل( ب     تاب العِ ( أ

 

 

 :هو( مُ سُ الرُّ  ةُ ادَ خَّ ها الوَ ب   لُّ ق  تَ س  ال تَ (: )يفي قول المتنب  ( مسُ الرُّ )مفرد كلمة  (6
 امس  الر    (د               رسومالمَ ( ج                    سومالر  ( ب                 مرسَ المَ ( أ
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 :من دواوين الشاعر حيدر محمود، مما ورد في الكتاب المقرر (7
 جملالمُ ( د               الخمائل  ( ج               فيض الخاطر   ( ب       من أقوال الشاهد األخير    ( أ

 

 

 :هو الملك( بابُ الق   كَ نادتَ  دس  القُ  يا حبيبَ : )المخاطب في قول الشاعر حيدر محمود (3
 عبدهللا الثاني ابن الحسين( ب             طَلل بن عبدهللا( أ

 عبد هللا األول ابن الحسين( د   الحسين بن طَلل( ج
 

 

َأنَّٰى َيُكوُن ل ي ُغاَلم  َوَقد  َبَلَغن َي ال ك َبُر : )دنا زكريااالستفهام في قوله تعالى حكاية عن سي  ليه المعنى الذي خرج إ (3
َرَأت ي َعاق ر    :هو( َوام 

 التحسر( د            التعجب( ج         اْلنكار       ( ب     النفي( أ
 
 

ة األخرى ويفرزها الجسمي   ل  وائ  والس   م تواجد في الد  البروتينات التي ت)ل درس الحساسية فإن المقصود بــمن خال  (44
 :هو( الجسم إلضعاف األجسام الغريبة

 ةاألغشية المخاطي  ( د    ة  موي  عيرات الد  الش  ( ج     ة    الجيوب األنفي  ( ب   ة ضاد  األجسام المُ ( أ    
 

 

 :على( ندرك ما لدينا من ميراث حضاري  ياتهوتحد   روح العصرفي محاولة استيعاب )يدل ما تحته خط في العبارة  (44
 ما بقي من العصر( د       وفيات العصر  ( ج       امتداد العصر ( ب     ما يميز العصر   ( أ

 

 

ا( رسم القلب)ة ي سقوط العنكبوت في نهاية قص  وح  يُ  (4٢ لم يبَق سوى أغصانها التي : )النبتة في قول الكاتب واصفا
ت، وبدت مثل أذرع سوداء  :بـــ( لعنكبوت خرافي يتشب ث بجدار، ثم  يسقط على األرض فجأة  اسود 

 موت النبتة( د    خضرة النبتة      (ج        طول أغصان النبتة( ب      د أغصان النبتةتجد  ( أ   
 

 

  :هو( يا حبيَب القدس  يا بيَرَقها: )في قول الشاعر حيدر محمود( برق )الجذر اللغوي لكلمة  (48
 رق ( د                          برق ( ج                 يرقَ ( ب                    رقق( أ
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  :ل هوللشاعر محمود فضيل الت  ( سأكتب عنك يا وطني)الديوان الذي أخذت منه قصيدة  (40
 اآلتي دللغنداء ( د           هامش الطريق(  ج       وفانيل والط  شراع الل  ( ب       جدار اَّلنتظار( أ           

 

 

  (:ىفدا  والجباُه الُسمر أعراُس : )في قول الشاعر حيدر محمود( رم  الجباُه الس  )ـالمقصود ب (45
 الجيش العربي( د         و األعراسبمطر ( ج        الشعراء العرب( ب          ال الماهرون العم  ( أ           

 
 (: ه كلمأن   إال   رُّ قد ضمن الدُّ : )يفي قول المتنب( كلم )في كلمة ( الالم)الضبط الصحيح لحرف  (46

 الفتحة( د                       ن السكو ( ج               ضمةال( ب             الكسرة ( أ           
 

 

ما هو ذكرى ة، إن  ي  داريخ سيرورة سر الت   دُّ عَ ال يُ  " :األمير الحسن لسمو  ( دةتجد  ة المُ النهضة العربي  )جاء في نص  (47
 (:واالستمرار االمتداد)السابق وتعني  ص  الكلمة التي وردت في الن   ." فكير في الممكنز الخيال على الت  حف  برة توع  

 عبرة  -الخيال                  د -ة            جي  در س -سيرورة                   ب -أ             
 
 

 :بكلمة( ةتجَددة المُ النهضة العربي  ) في نص  ( مشورةاالنفراد بالرأي من غير )ير الحسن عن معنى األم ر سمو  عب   (43
 نهْ الوَ  -بداد            داَّلستِ  -ويه              جالتشْ  -قة                     برْ الفُ  -أ              

 
 

ك منه حر   تُ  لها باالا، ولم ق  ل  لم يُ  وهي إذا حدثت لمن هو أقوى احتماالا " :ألحمد أمين( السرور فن  ) جاء في نص   (43
  :عن( درفارغ الص  )ى الكاتب بتركيب ، كن  " درالبال فارغ الص   يَّ ض  رَ  ملء جفونه ، وناماسا فَ نَ 

  دريق الص  ِض  -د الحزن والعبوس   -اصة والطمأنينة    جالر   -در              بة الص  صح   -أ             
 
 

 : المجلة التي أنشأها أحمد أمين (٢4
  فيض الخاطر-فجر اْلسَلم          د -الرسالة              ج -قافة              بالث –أ              

 
 

ُقهُ  (٢4 َح َمن ط  م  ت ُرُك الَعَربيَّ السَّ َن األل َفاظ  ُمغ َتر ب    أن  يٍل م   إَلى َدخ 
 :الذي خرج إليه االستفهام في البيت السابق الغرض البالغي         

 اَّللتماس –د       اَّلستبعاد    -ج               اْلنكار -ب                   ي    التمن   –أ              
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داا َما َجَرى َقَلم   (٢٢ َقب    ُهَنا َتُخطُّوَن َمج  َهار  َوال ح  ث ل ه  في َمَدى اأَلد   ب م 

 :في البيت السابق (َتُخطُّونَ )جذر 
 خيط -د          خطي        -ج                  خطو -ب    خطط                   -أ          

  
 

 (:الغث والسمين بي نيميز  فالن ال: )البيت الذي يقارب في معناه عبارة (٢8
 َفِبتَّ َتْنُفُخ َبْيَن اهَلمِّ واْلَوَصِب  أَطاَر َنْوَمَك َأْحَداٌث َوَجْمَت َلَها (أ
 نَّا َعَلى َكَثِبَناٍء َوَأمْثاُلُه ِم  َنطرُي ِللَّْفِظ َنْسَتْجِديه ِمْن َبَلٍد (ب
 َمْن اَل ُيفرُِّق َبْيَن النَّْبِع َوالَغَرِب  َأْزَرى ِبِبْنِت ُقَرْيٍش ثمَّ َحاَرَبها (ج
 ِلَمْن ُيَميُِّز َبْيَن الدُّرِّ َوالسُُّخِب  َوِفي امَلَعاِجِم َكْنٌز اَل َنَفاَد َلُه (د

 
 

 
  :اسم الكتاب الذي ترجمه علي الجارم عن اإلنجليزية (٢0

  ة العرب في إسبانياقص  - د    نداء للغد اآلتي -ج    هامش الطريق  -ب    من أقوال الشاهد األخير  -أ        
 


