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 السؤال األول12( :عالتمــة)
ب عن األسئلة اليت تليهَا
اقْرأ اآلياتِ اآلتِية من سورةِ آلِ عِمران ثُمَّ أجِ ْ
" قَا َلتْ رَبِّ أَنَّى يَكُو ُن لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَ ٌر قَا َل كَذَ ِلكِ اللّهُ َيخْلُقُ مَا يَشَاء إِذَا َقضَى َأمْرًا ََِِنَّمَا يَُُو ُل لَهُ
كُن ََيَكُون * وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَا ْلحِكْمَ ـةَ وَالتَّ ْورَاةَ وَاإلِجنِيل * َورَسُوالً إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَ ْد جِئْتُكُم بِآيَةٍ مِّن
ألبْرَصَ
خ َِـي ِه ََـيَكُونُ طَـيْرًا بِـ ِذْنِ اللّهِ وَُأبْـرِى ُء األكْمَـ َه وا َ
رَّبِّ ـكُمْ أَنِّ ـي أَخْـلُ ُق لَـكُم مِّـنَ الـطِّنيِ كَهَيـْئَةِ الـطَّيْ ِر ََـأَنفُ ُ
ِن َِي ذَ ِلكَ آليَ ًة لَّكُمْ إِن كُـنتُم مُّؤْمِنِني
َوأُحيِي الْمَوْتَى بِ ِذْنِ اللّهِ َوُأنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ َومَا تَدَّخِرُو َن َِي بُيُوتِكُمْ إ َّ
- 1ما اجلذر اللغوي لكلمة ( تَدّخرون ) الواردة يف اآلية الثالثة؟
....................................................................................................................................
- 2عرضت اآليات أموراً خارقة للعادة  ،اذكر واحدةً منها .
...................................................................................................................................
- 3ما داللة تكرار ( بِذن اهلل ) يف اآلية الثالثة .
....................................................................................................................................
- 4وضّح داللة اخللق يف كل من :
( خيلق ما يشاء ) يف اآلية األوىل ............................................................................... . ( إني أخلق ) يف اآلية الثالثة ................................................................................... .- 5ما املعنى الذي خرج اليه االستفهام الوارد يف اآلية األوىل؟ .
....................................................................................................................................
- 6إالمَ يشري اسم اإلاشارة ( ذلك ) يف اآلية الثالثة ؟.
....................................................................................................................................
د .حسام الدين الصالحات
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الثان 14( :عالتمــة)
 السؤال ي
اقرأ األسطر اآلتية من قصيدة ( سأكتب عنك وطين ) للشاعر حممود التل  ،ثم أجب عما يليها :
سأكتبُ عنكَ يا وطين
وأرسمُ لوحةً للشّوْقِ تسكنُ رحلةَ الزّمنِ
وأرَعُ راي ًة للحُبِّ أمحلُها وحتملُين
سأكتبُ كلَّ ما أهوى
حيلو إىل الوَطَنِ
وما َ
ك البُشْرى
سأذكرُ أ ّن َ
وكلُّ اخلري للبَشَرِ
سآتي يف اشعاعِ الشّمسِ والظَّلْماء والُمرِ
سأرجِعُ للرُّبى طَوْعًا
وأمحلُ غُربيت اشوقًا
وأطوي رحلةَ األيام واألوجاعِ وا ِملحَنِ
- 1من أين أُخذتْ هذه الُصيدة ؟.......................................................................................
- 2عبّر الشاعر عن اشوقه لوطنه  ،اذكر مظهراً هلذا الشوق ...................................................... .
- 3ما داللة قول الشاعر  ( :وأرَع راية للحب أمحلها وحتملين )؟
................................................................................................................................
- 4ما الغرض من استخدام السني يف قول الشاعر ( سآتي  ،سأرجع )؟ ............................................
- 5ما معنى كلمة البشرى الواردة يف األسطر السابُة؟ ............................................................
- 6وضّح الصورة الفنية يف السطر الثاني .
................................................................................................................................
- 7استخرج من الُصيدة ما يدل على أ ّن الوطن باعث السرور يف نفس الشاعر ومُخفّف وطأة أمله .
................................................................................................................................
حن ) الواردة يف األسطر السابُة؟ ..........................................................
- 8ما مفرد كلمة ( الِم َ
- 9ما العاطفة اليت سيطرت على الشاعر يف السطرين الرابع واخلامس ؟........................................
د .حسام الدين الصالحات
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السؤال الثالث 15( :عالتمــة)
(أ) اقرأالنصاآلتي،ثمأجبعناألسئلةاليتتليه :
مؤلــف أوروب ـ ّي حتــى الُــرن ( )15إال وعلمــه مَنُــول ِمــن علــوم
قــال أحــد العلمــاء األوروبــيني :مــا ِمــن ِّ
العــرب ،ثـ ّم ذكـ َر عــدداً ِمــن علمــاء الغــرب ،وقــال :إنـّهم كلّهــم إمــا ت ميــذ للعــرب ،أو نــاقلون لكتــبهم ،وإنّ
جمــة ِمـن العرب ّيــة كانــت -إىل مــدى بعيــد -األســاا الــذي قــا َم عليــه التعلــيم يف جامعــات
الكتــب املَُ َ
الغرب ملدة مخسة قرون ،ويف بعض العلوم ظلّ أثرُ العرب يف الغرب ظاهراً حتى اليوم.
 - 1استخرج مِن النص مثالًا على :
 )1اسم مفعول لفعل ث ثي )2 ............................. .اسم َاعل لفعل غري ث ثي......................... .
 )3صفة مشبهة )4 ........................................... .مصدراً صرحياً لفعل غري ث ثي................... .
 - 2اكتب صيغة املبالغة من الفعل(اعلم)...........................................................................
(ب) صُغ اسم املرّة من الفعل (أجابَ)....................................................................................
احرص على أنْ تؤد(ي) واجباتك بانتظام .

(جـ) اضبط احلرف املخطوط حتته يف مايأتي :

(د) حدّد نوع الشرط الوارد يف العبارة اآلتية ،ثم بيّن أركانه (:مَنْ يَهُن يسهُل اهلوان عليه ).
نوع الشرط – ...........أداة الشرطَ - ...........عل الشرط............

 -جواب الشرط..............

(هـ) أعرب الفعل املخطوط حتته يف عبارة ( :التنهَ عن خلق وتأتي مثله).
................................................................................................................................
(و) ضع دائرة حول رمز اإلجابة الصحيحة :
 - 1اسم املكان من الفعل (عرض) هو:
أ .مَعْرَض

ج .مِعْرَض

ب .مَعْرِض

د .عَرْضَ

 - 2اسم اهليئة من الفعل (خاف) هو:
أ .خماَة

ج .خِيفـة

ب .خَوَْة

د .خِوَـة

 السؤال الرابع  4( :عالتمــات)
اكتب أربعة أبيات حتفظها من قصيدة ( واحرّ قلبا ه ) للشاعر املتنيب .

................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
د .حسام الدين الصالحات
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السؤال الخاتمس 15( :عالتم ـة)
أ -اكتب يف واحد من املوضوعات اآلتية :
 - 1قصة اشاب اختذ من جتاربه غري الناجحة خطوة حنو النجاح .
 - 2مُالة تبني أ ّن اإلخ ص يف العمل سبيل إىل االرتُاء بالوطن ودليل على االنتماء له .
 - 3رسالة من والد اىل ولده الوحيد الذي يدرا يف إحدى اجلامعات الغربيّة  ،حيثّه َيها على اجلدّ واملثابرة
والتمسّك بُيمه وأخ قه احلميدة .
ب  -اكتب يف واحد من املوضوعات اآلتية :
 - 1إع ن تروّج َيه ملنتجات مصنعك .
 - 2استدعاء إلحدى املؤسسات يف طلب منحة ع جيّة .
.................................................................................................. ..................................
....................................................................................................................................
.......................................................................................................... ..........................
....................................................................................................................................
.................................................................................................................. ..................
....................................................................................................................................
.......................................................................................................................... ..........
....................................................................................................................................
.................................................................................................................................. ..
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................

(انتهت األسئلة)
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