
(، بحيث تكون إجابتك عن الّسؤال األّول على أنموذج اإلجابة)ورقة 4أجب عن جميع األسئلة اآلتية جميًعا وعددها)  
القارئ الّضوئّي( وتكون إجابتك عن باقي األسئلة على دفتر اإلجابة، علًما أّن عدد صفحات االمتحان )7(.           

 الّسؤال األّول: )100 عالمة(                                                                                        
(، لكّل فقرة منها أربعة بدائل، واحد منها فقط صحيح، انقل إلى دفترك رقم الفقرة ورمز اإلجابة 25الفرع من )يتكّون هذا 

 الّصحيحة لها على الّترتيب:

 :المعنى اّلذي جاءت فيه كلمة)الخلق(، بمعنى الّتصوير (1
      .(واألمر تبارك هللا أال لُه الخلق)  ب(        .                     (كذلك هللا يخلق ما يشاء) ( أ

.  (رأّني أخلق لكم من الّطين كهيئة الّطي)  د(            .                (لقد خلقنا اإلنسان )و   ج(  
ميهل ْم  ْلقلوني أيْقالي ْم إمْذ يل ْيهم ْنتي لي دي ـا كل مي يهم إمليْيكي وي ْن أيْنبياءم اْلغيْيبم نلوحم 2( ما ُيشير إليه قوله تعالى:) ذيلمكي مم

(، المخطوط تحته: ملوني ْم إمْذ ييْختيصم ْيهم ْنتي ليدي ا كل مي ْرييمي وي لل مي ْم ييْكفل  أييُّهل
ل زكرّيامن ِقب -عليها الّسالم–ب( كفالة مريم                              -عليه الّسالم–أ( سّيدنا ُمحّمد   

 ج(  كّل ماذكره هللا تعالى من الَقصِص الّسالف في اآلياِت   د( الخصومة في كفالِة مريم –عليها الّسالم- 
(، و)قال تعالى: )( 3 يني المحم ممني الصَّ ْهاًل وي كي يلكيلّممل النَّاسي فمي اْلميْهدم وي  على :  مين جاو   الكهل( يطلقل وي

 سّن الثالثين  إلى نحو الخمسين، وأّما )الهرم(، فيقصدل به:
من فوق الكهل ودون الّشيخِ ب(                                من أدرك سّن الخمسينأ(   

 ج( َمْن بلغ أقصى الِكَبر والّضعف                        د( من أدرك سّن األربعين
لسعادتها  -لّسالمعليها ا–كافال لمريم إّنمـا قّدر هللا أن يكون  كرّيا اآليةل اّلتي تدّل على أنَّ هللا تعالى  (4

  ولتقتبس منه علما جـمًــّا وعمال صالحا، قوله تعالى:
ِإْذ َيْخَتِصُموَن( ب()َوَما ُكْنَت َلَدْيِهمْ    (َيا َمْرَيُم اْقُنتـِي ِلَربِِّك َواْسُجِدي َواْرَكِعي َمَع الرَّاِكِعينَ )أ(     

يِه ِإَلْيَك( ِِ ِِ ُنو ْي ََ   ج( )َوَمـا ُكْنَت َلَدْيِهْم ِإْذ ُيْلُقوَن َأْقاَلَمُهْم َأيُُّهْم َيْكُفُل َمْرَيَم(    د( )َذِلَك ِمْن َأنْ َباِء اْل
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دٌة للمرء أّي ميْفسدةْ  ْفسي ةْ           مي دي  5( قال أبو العتاهية: إّن الّشباب والفراغ والجم
الّسابق:العبارةل اّلتي تّتفق مع قول أحمد أمين من خالل البيت    

   أ( )كثرة تفكير اإلنسان في نفسه،ِّتى كأّنها مركز العالم(    ب() أكثر الّناِس فراًغا أشّدهم ضيًقا بنفسهِ (
ـوله( َِ     ج( )َفُمَحال أْن يجرَي العالُم َوْفَق نفِسهِ (                       د( )فإنْ  استَرَق في عمله، وفكّ ر في ما 

العابس أو الحزين، بعبارةم:( كّنى أحمد أمين في نّص) فنّم الّسرور( عن 6  
     أ( تقضُّ َمْضَجعه         ب( فارَغ الّصدر      ج(كاسف الوجه                 د( ِِرَج الّصدر

   7( البيتل اّلي يلدّلل فيه المتنبي على غرض القصيدةم مّما يأتي: 
ُِ اإلنسـاُن  مـا َيِص ـــــــمُ           أ( شـــــــرُّ البـــــالد  مكاٌن ال صديق بـــه          وشـرُّ ما  َيْكِس

رَّ  إال  أّنــــــــــــــــُه  َكــــــــلُم           ـٌة     ـــــــــهذا ِعتاُبــــــــــــــــــــــَك إال أّنُه ِمَقـــب( َن  الدُّ  َقْد  ُضمِّ
 ويْكـــــــرُه هللُا  مـا تْأتـــــــــــــون  والكـــــــــــرمُ   ْيًبا َفُيْعِجُزكْم          وَن لَنا عَ ــــــــــــكْم تطلبــــ ج(
ْلَت َعْن َقْوٍم وَقْد قَ د(  لـ     َدُروا       ـــــــــــــــإذا َتَرِّ ِِ  ُم   ون هُ ـــــــــــــــــــــــــــــــــأْن ال ُنفارقهْم فالّرا
باه(: البيت الذي بر ت فيه الحكمة، مّما يأتي عند الّشاعر المتنبّي في قصيدته )واحّر قل( 8   

إذا اْسَتَوْت ِعْنَدُه األنـــوار والظَُّلــمُ             أ( وما انتفــاُع  أخـي  الّدنيـا  بناِظــرهِ   
وأْسَمَعـْت كلماتـي َمـْن بـِه َصَمــمُ           ب( أنا الذي نظــــــَر األعمى إلى أدبي  

ُكُم ما قـــــــال ِاِسُدنا            ا لجـُرٍح إذا أرضاُكــُم ألـــمُ ــــــــــــــفـمـ   ج( إْن كاَن سرَّ  
َلـٍة          ُسـ ا الوّخـاَدةُ ـــــــــــــــــال تْسَتِقـلُّ بـه   د( أرى الّنــوى يْقَتِضْيِني كـــلَّ مْرَِ ـمُ الرُّ  

ن غير حساسّية اإلنسان نحو نوع معّين من الغذاء، وذلك بوصول بروتين غذائّي إلى خاليا الجسم م)( 9
، المصطلح اّلذي يلفّسرهل المعنى الّسابق مّما ورد في نّص الحساسية: هضم(  

د( الّتحّسس الَذائّي.   ج( األبواغ .            الجيوب األنفّية.  ب(   أ( األجسام المضاّدة.      

ا في الوقاية وقيْد أشـارْت بيْعـضل الّدراساتم إلى أّن للمرأة دوًرا أساسيًّ ورد في نّصم الحساسية عبارة: ) (10
ضّمنها العبارة:من هذا الّداء على نحٍو عامٍّ ، وحساسّية الجها  التنفسّي على نيحو خاّص(، الفكرة اّلتي تت    

.ة بالحساسيةِ الّتركيِ الجينّي له دور كبير في اإلصاب ب(        .       الحساسّية مرض عاّم منتشر أ(  
د( الّتحّسس الَذائّي.         ج( ِساسية الجهاز الّتنّفسّي .          



ببعديه الوجداني والحركّي، كّل الجمل  أبر  الّشاعر )محمود فضيل الّتل( في قصيدته: ساكتب عنك ياوطني، الوطن( 11
 ما عدا:اآلتية، تلمّثل البعد الحركّي مّما يأتي، 

ي تنادمني وأنت العالم المزروع في ذاتي      سآتي في شعاع الّشمس                  أ(   ب( كما رِو
 ج (سآتي في رياح الليل إعصاًرا                   د( خفقة وادي العرب  لتخفق في ديار المجد

ني(:  12( الجذر اّللغوّي لكلمةم: )امتّدت(، المخطوط تحتها في الّسطر الّشعرّي)وآتي كّلما امتّدْت ذراعلكي كي تلعيانمقي
.ميدد(                 .      مددج(              .   مادّ ب(                  .    مدتأ(   

13( ما يتوافق مع المعنى الّداللي اآلتي: )البعد عن التعّصب ، وتقبل اآلخر، واالنفتاح على الثقافات المتعّددة(، من 
 نّص سمو األمير الحسن:

ِِ  على اآلخرُيعيُد َتجديَد الَعقِل الَعربيّ  ب(                   َتحترُم الّتنّوَع بأشكالِه والّتعّددّيِة الثقافّيةِ  أ(   المنفت
َنِن الكونّيِة  د(                           كاَن التنّوُع من َمكامِن القّوة   ج(   االختالف َأِد السُّ

يمم اإلنسانّيةم المشتركةم التي يلؤّدي التيمّسك بها إلى  14( ورد في نّصم سمو االمير الحسن عبارة: )كيما تنسجمل مع القم
إليها سمّوه:تيحقيقم األْمنم للجميع(، الفكرةل اّلتي أشار   

ّيِة تفعيِل َدْوِر المؤّسساِت اإلقليمّيِة والعرب ب(                      َكشِف الَوجِه الحقيقّي للّتطّرفِ ( أ  
 ج( اإلرادة  الَعربّية  الحّرة المسؤولة                    د( الّتكامل َبْيَن ُدوِل اإلقليِم َوُشعوِبهِ 

عوات الّتقسيمم والخم  المخطوط تحتها في الغبارةم اآلتيةم:)معنى كلمةم: )الّسافر( ( 15 طاب الّطائفّي إّن أخطاري الحروبم ودي
ّرمهل هللال  وشرورم الفلرقةم والتشْرذل م ال تنبئ إالّ بالمزيدم من المعاناةم اإلنسانّيةم واالنتهاكم الّسافرم  لحقوقم اإلنسانم الذي كي

ة في نّصم الّنهضة العربّية الملتجّددة:(، الواردتعالى  واستخلفهل في األرض  
م               د( المكشوف  أ( يتطّلع            ب( االنفر اد بالرأي من غير مشورة              ج( ُيقدِّ

لوة(، للكاتب محّمد الّنّقاش، مع المعنى الّداللّي: )داللة على القهرم  وضعف  16( العبارة المتوافقة من نّص )الكلمة الحل
:)  االحتمالم

ســوفتكّلمت الخـادمة األمّيـة بُلَـة  فيل ب(                       َسِمْعُتها تقول وَصوتها يختنُق بالبكاء (أ  
إّنها ِياة ال تطاق ! د(                        نعمل سحابة الّنهار وبعض الّليل    ج(  
عاّلم الغليوب،  نحن ال نعلم ما في القلوب؛ ألّن علمها عند( الفكرةل اّلتي اشار إليها الكاتبل محّمد النّقاش في قوله: )17

     ا المستحّب(:والكلمة الحلوة إذ تلقال أو تلكتب، تصل إلينا مباشرة، فتنقر على وتر من أوتار قلوبنا، ويكون لها صداه
                                                                    

ينبَي للكلمة الُحْلوة أْن تكوَن صادقة   ب(                             الُحْلوة من َمزايا اإلنسانالكلمة ( أ  
اجة الّنفس لها ج(   لماديّ الموازنة بين الكلمة الحلوة واألجر اد(            أثر الكلمة الحلوة في الّنفوس ، ِو



18( الّصورُة الفنّيُة في العبارِة المخطوط تحتها:)إّنها مفاتيح القلوب، فأنت حين تقول لمن لك عنده حاجة،  
على خير  ولو كاني دونك مقاًما أو كاني أجيًرا لك ، من فضلك أو اعمْل معروًفا ، كن واثقًا أّنه سيؤّدي العمل

:وجه (،صّور الكاتبل  
    صّور المفاتيِ أبوابًا، وصّور الكالم الطّيِ ابواًبا لهذه األبوابأ( 
صّور القلوب أبوابًا، وصّور الكالم الطّيِ مفاتيِ لهذه األبواب            ب(  
  ، وصّور الكالم الطّيِ مفاتيِ لهذه األبواباألبواب قلوًباصّور  ج(
مفاتيِ لهذه األبوابالّتعامل صّور القلوب أبوابًا، وصّور  د(   

19( البيتل اّلذي يدلُّ على: )منزلة المغفور له الحلسين عند أهل القدس وأحبائها(، مّما يأتي من 
                                                                       باب العامود(: منقصيدةم:)رسالة 

ابُ ـــــــَأْسِرِج الُمْهـــَر ُيطاِوْعـَك الرِّكــ   َوُهُم اأَلْهــــُل َفيـــــا فاِرَســـُهْم                     أ(   
اُب        ـــوَيِسْر َخْلَفَك َبْحٌر َهائٌج                        َيْفَتِدي األْقصى َوأمواٌج ِغض ب(  
شبـابُ  –َبْعُد  –َقَطعوُه والَهـــوى      واألِّبـــاُء على الَعْهـــــِد الذي                 ج(  
ابــــــــــــــــَرايــــٌة  واْسُمـــَك سْيــٌف وِكت   َرْسُمَك الَالي على أْهداِبِهْم                   د(  

قيها                         سوف تيْلقانا ونْلقاها الرّمحابل ( ْيـــري  20(     )يا حبيبي القلدسم يا بي
ود(:  ملفرد كلمة )الّرحاب( المخطوط تحتها في البيتم الّسابقم من قصيدةم)رسالة من باب العام   

يِأ(  بة           ب(               ِر ِ          ِر راِبة   د(                 ج( ِر  
: )رسم القلب(:الجملًة اّلتي تدلُّ على الّرباط المتين اّلذي يربط القاّص بصديقه )حسني(، في قّصةم ( 21  
يمرضأِضرها بمناسبة شفائي من  ب(                 أعرف لماذا ضاق صدري بتلك الّنبتة أ(  

  كل يومراقبت نمّوها الّسريع  د(                        ُتحملُق في سقف الَرفة القاتم ج(
لقاّص جمال المشاعر اّلتي تبدو جلّية في العبارةم اآلتيةم الماخوذةم من قّصة )رسم القلب( في قول ا( 22

كية، تحملقل في النحاسّية أو البالستيناجي اآلتي: )ما الذي يجذبني إلى مجرد نبتة ملسمّرة مثل الّتماثيل 
  (:                   سقف الغرفة القاتم، أو في الجدران الملصّفرة المتقّشرة، أو ربما في تقاطيع وجهي

ابالّدهشة واالستَر د(                 الّندم ج(                    الفرح ب(               الّترّدد أ(  
 
 



ها بالبالغة؛ ألنها على غير العربّية(البيتل اّلذي أشار فيه الجارم إلى أنُّ اّللغة العربّية: )تفّوقت الّلغة 32
 لغة القرآن الكريم(:

مى اإلْسالِم في َكَنٍف          َسْهــٍل وِمْن ِعزٍَّة في َمْنــأ(    ِِ ِِ ـــــَوَلْم َتَزْل من  ِزٍل َخِص  
ْبٍل َغْيـــِر ُمْض  ِدٍع           َفاَزْت بُرْكٍن َشديٍد َغْيـــِر ُمنَصـــ ب( َِ َطِرِب    ـــــــــِمن الَبيــاِن َو  
َيْدعــــو إلى هللِا فــي َعــــــــْزٍم وفــي َدَأبِ      ــاَم خيُر ُقَرْيٍش وابُن ساَدِتها      ــــــــــــــــوقـ ج(  
ِِ ــــــــــــِمْنـ  ِبَمْنـــطٍق هاشميِّ الَوْشِي لـَـو ُنِسَجْت         د( َِ   ُه األصاِئُل لْم َتْنُصــْل َوَلْم َت
البيتل اّلذي كّنى به الّشاعر عن اّللغةم العربّية:( 42  
ِِ ــــــــــــــَوَأْمثــــاُلـُه ِمّنـا َعلـناٍء     ْن َبَلــــٍد     ــــــــــــِــــ َنطيُر  لّلفــــِظ  َنْسَتْجــديِه  م أ(  ى َكثَـــــ

   ــاِرٍض َكِذِب ــــــَكُمْهِرِق الماِء في الّصحراء ِيَن بَدا         ِلَعْيِنـِه باِرٌق ِمْن عــ ب(
َع الَكْوِن ِمْن نــاٍء َوُمْقَتِربِ َمسامِ   أْل َبداِئُعُه        ــــــــــــــــــــــــــــــــــَكــأنَّ َعْدناَن َلْم َتْمــــ ج(  
ّتى َرَمْتَها اللَّيالي ف د( ِِ َوَخرَّ ُسْلطاُنها َيْنهــاُر ِمْن َصبَ   ي َفرائِدها        ــــــــــــــــــــــــَِ  
25) : المعنى البالغّي اّلذي خرج إليه االستفهام في قول الّشاعرم  

ْمحي   بميَّ السَّ كل العيري خيٍل من األْلفـــاظم ملغْ )أنيْترل ـــهل              إلى دي قل ْنطم تيـرب(مي  
د(اإلنكار                  ج(الّنفي             ب(العتِ   الّتعجِ              أ(   

 الّسؤال الثّاني: ) 25 عالمة(:
                                     عالمات( 9)( قّطع البيتين اآلتيين، واذكر بحريهما وتفعيالتهما:1

ــْل فــإنَّ ِنَظـــام ال                      ـــدْ ِنظــاٌم  دقيــٌق   بديــٌع   فري      اةِ            ــــــــــــــــــــــــــــــــــحيـــــتأمَّ
                               ــلُ ــــــــــــَفُكلُّ رداٍء َيْرَتديِه َجميــــ    ْؤِم ِعْرُضُه          ــــــــــإذ المْرُء َلْم ُيْدَنْس ِمَن اللُّ 

 2(افصل صدر البيت عن العجلز في البيتم اآلتي:    )16عالمة(                             
ٍف ميروٍم فال تْقنيْع بمما دوني الّنجومم ري  إذا غامرتي فْي شي

 3(حّدد القافية وفق رأي الخليل بن أحمد الفراهيدّي في البيتم اآلتي:                                 
بم  ليْم تلصم مْتني كلُّ حادثةٍ                   فأْخطيْتني وي  ري

، الّروّي.( وّضح المقصود باألرجو ة4  
 : البيتم اآلتيفي  والمعنى، امأل الفراغ بالكلمة المناسبة؛ ليستقيم الو ن العروضيّ (5

لْيليهل    أنَّ ...... ليسي ييْشفي غي ينم تيمتزجانم             كي  سوى أْن ييرى الّروحي
 أ( َسَقمي             ب( االنتظار         ج( ُفؤادي      د( القلِ



 الّسؤال الّثالث: ) 50 عالمة(:
قرأ الّنص اآلتي، ثّم أجب عن األسئلةم اّلتي تليه:  أ( ا  

ها ارتفاًعا، يسعى العالمل حدًوا نحو بحٍث سريٍع؛  ها، وتزايد تكلفةم استخراجم     مع نضوب بعضم مصادر المياه ونفادم
العتماد بدائل ملقّدرٍة في عملّياتم جمعها، والحفاظ عليها؛ ليسعى كّل معطاءفي دنياه، أْن يكوني باعًثا للحياةم لكّل كبد 

رح كاٍف في ويتمّثل قوله تعالى: )وجعلنا من الماء كّل شيء حّي(، وقد ورد ش يحتاجها، ويبقى مسؤوال عن ديمومتها،
اآليةم الّسابقةم؛ لبيان أهمّيةم الماء، فارج الخيري لذلك، وفيه نظرةل األمل للبحثم ، وقد تحّرك العالم أغلبه لذلك.             

                              
(استخرج من الّنّص ما يأتي:1  
اسم مكان    -مصدًرا لفعٍل رباعّي      د -اسم مفعول لفعٍل مزيد         ج -صيغة مبالغة              ب -أ  
عالمة( 12)                                                       صفة مشّبهة.  -اسًما مقصوًرا            و -هـ    
( عّلل كاّل مّما يأتي:2   
حذف ياء االسم)كاف( الوارد في الّنّص في العبارةم: )وقد ورد شرح كاٍف في اآليةم الّسابقةم( )عالمتان( -أ  

عالمات(6) .شيء(، الواردة في الّنّص ) ارج، مسؤوال، جاءت عليها في الكلمات اآلتيةم: كتابة الهمزة بالّصورةم اّلتي -ب  
عالمات( 9)                          طوط تحتها في الّنّص الّسابق. (أعرب الكلمات)ارتفاًعا، ليسعى، أغلبه( المخ3  

(عالمات3) ( حلوبة سوًدا   كخافيةم الغرابم األسحمم42(، الوارد في قول الّشاعر: فيها)42ب( اكتب بالكلمات العدد )  
بط أواخر ج( اكتب جملة تتعّجب بها من )جمال الّسماء(، تعّجًبا قياسيًّا، على صورٍة غير )ما أجمل االّسماء!(، مع ض

)عالمتان(                                الكلمات.                                                                  
)عالمتان(                                ةم: كم قْلت لك الّصواب.             د( قّدر تمييز )كم( المحذوف في جمل  

  ()عالمتان                           م اإلمالئّي لصورةم األلف.   ساجمع كلمة) شكوى( جمًعا صحيًحا مراعًيا الرّ هــ( 
صغ كاّل مّما يأتي، مع الّضبط الّتام:و(   
)عالمتان(                                                         ( اسم مّرة من الفعل:) صاد(. مع الّضبط الّتام.1   
(، مع الّضبط الّتام.2     )عالمتان(                                                     ( مصدًرا ميمّيا من الفعل: )سرَّ
عالمات(10)                                         ( صّوب الخطأ الّلغوّي في ما تحته خّط في كّل جملٍة مّما يأتي:    

زيت خيًرا.   1( يا صادقل  الوعد، جل
  2( متى تطلبي  الخير، تجده.

  3( لّبى الحضور الّدعوةي أكثرمهم.
  4( كم رواياتٍ  قرأت في الّصيفم الماضي؟

  5( إدراك الّرضى أمر صعب.
           

 



 الّسؤال الّرابع: ) 25 عالمة(:

 اكتب في واحٍد من الموضوعات اآلتية:
دسّيته والعناية وجب المحافظة على قل ( مقالة بعنوان: ) المسجد األقصى أولى القبلتين، وثالث الحرمين الّشريفين؛ لذا 1
.(، وإبرا  دوره الّتاريخي والّديني عبر العصوربه  
سائل الّتكنولوجيا.رسالة إلى صديقك تنصحهل فيها باستثمار أوقات الفراغ بتطوير مهاراته العلمّية والّتعليم عبر و  (2  

 3( قّصة شاّب حافظ على تنمية تجارته؛ ليكون معيًنا لنفسهم وأسرتهم في رفدم الوضع االقتصادّي لهل وألسرتهم. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

(  انتهت األسئلة)                                 
 إعداد الّدكتورأحمد جاسر

 مع أجمل األمنيات


