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 )األسئلة في أربع صفحات (   التعبیــر: أوال 
 

 )جبارىإ(امك الدراسي الحالي كیف قضیتھ  اكتب تقریرا عن ع:)أ (   -١
 :اكتب فى أحد الموضوعین التالیین ) : ب(

ة  ١ ي      ، ـ إن اإلنترنت والتكنولوجیا الحدیثة لم تعد نوعا من الرفاھی ة ف ل أصبحت وسیلة مھم ب
 معتبل سببا في إحداث تغییرات جذریة في المج. التواصل االجتماعي 

ر مسبوق         ـ ظاھرة٢ ع المصري بشكل غی ى المجتم وھي  ، التسول من الظواھر التي جدت عل
 .تتنافى مع كرامة اإلنسان ومع المبادئ الدینیة 

 القراءة  -ثانیا  
     ]األیــــــــــام [   من كتاب -  المجموعة األولى

  -:من السؤالین التالیین  سؤال واحد فقطأجب عن 
رآن   ، قم:  ولكنھ قال لھ في ھدوء " -٢ ك حفظت الق ًال یتصبب    . فقد كنت أحسب أن ام خج ق

وم نفسھ   ، وأخذ الرجالن یعتذران عنھ بالخجل وصغر السن، عرًقا ولكنھ مضى ال یدري أیل
 . " ؟ أم یلوم أباه ألنھ امتحنھ، أم یلوم سّیدنا ألنھ أھملھ، ألنھ نسي القرآن

 - :أتىـ تخیر اإلجابة الصحیحة من بین القوسین لما ی) أ ( 
 )نسیت  –أھملت  –ضیعت " ( حفظت " مضاد  -١
 )یكره  –یؤنب  –یعاتب " ( یلوم " مرادف  -٢

   وما المناسبة ؟ل العبارة السابقة ؟ ولم قالھا ؟ ئقا نَم )ب(
  .قارن بین امتحان األب وامتحان األزھر الذي كان سببا في انتسابھ لألزھر  )ج(

  وضح ذلك مدلال. ف بإیجابیة تعامل الصبي بعد ھذا الموق ) د( 
 

و       "  -٣ رآن فھ ظ الق رآن ومن حف ظ الق أصبح صبینا شیخا وإن لم یتجاوز التاسعة ألنھ حف
ام      دعوه شیخا أم شیخ مھما تكن سنھ دعاه أبوه شیخا ودعتھ أمھ شیخا وتعود سیدنا أن ی

 " أبویھ أو حین یرضى عنھ أو حین یترضاه ألمر من األمور 
 : مما بین القوسین  تخیر الصحیح )أ ( 

 ) یعبر ـ یقطع ـ یتخطى " ( یتجاوز " مرادف   -١
 ) نسى ـ تحیر ـ ضل " ( حفظ " مضاد   -٢
 )كالھما صواب  –شیوخ  –أشیاخ "  ( شیخ " جمع   -٣

 وما موقفھ منھ ھذا اللفظ ؟لماذا لقب الصبى شیخا وھو لم یتجاوز التاسعة ؟  )ب(
 ؟ " شیخا " الصبى  انسیدنا یدعووالد الصبي ومتى كان  )جـ(

 .علل . نسي الصبي القرآن الكریم بعد ذلك ) د( 
 )بقیة األسئلة في الصفحة الثانیة (

١ 



 ٢                       )تابع ( أول / ع .ث
 

 " القراءة ذى الموضوعات المتعددة : " من كتاب  :المجموعة الثانیة 
 :من السؤالین التالیین  سؤال واحد فقطأجب عن 

 :)  القدس مدینة عربیة إسالمیة (موضوع من  -٤
دى الصلیبیین            "  ى أی دس عل ى الق ا حدث ف رة مم دة كبی د   ،  وقد استفاد المسلمون فائ فق

، استشرت فكرة الجھاد اإلسالمى وتم إحیاؤھا للقضاء على الوجود الصلیبى فى بالد الشام 
 ..."جبھة اإلسالمیةإال بتوحید ال ورأى نور الدین أن الجھاد ضد الصلیبیین لن یتم

 )  فائدة( جمع و) القضاء( مضاد و) استشرت( ھات في جمل من تعبیرك مرادف) أ(
 كیف انطبقت تلك المقولة على احتالل الصلیبیین للقدس ؟" رب ضارة نافعة ) " ب(
 ما الوسائل التي رأھا نور الدین محمود ضرورة السترداد القدس ؟) ج(
 

 )  اة العقادلمحات من حی ( من موضوع  -٥
ھ    "  ل ألوان اح بك ادي      –وحیاة العقاد سلسلة طویلة من الكف ي والسیاسي والم اح األدب الكف

ا  تطاع أن    ، أیض ى اس تى حت ود ش ي عھ لطات ف داث والس زمن واألح ل ال ارع الرج د ص فق
 . "یزحزح كل القوى المعرقلة وینفذ إلي مكانھ الطبیعي 

 )  سلسلة( جمع و) صارع ( مضاد و) عھود( ھات في جمل من تعبیرك مرادف) أ(
 كیف انطبقت تلك المقولة على ترك العقاد للوظائف الحكومیة ؟" رب ضارة نافعة ) " ب(
 وضح. حیاة العقاد سلسلة طویلة من الكفاح المادي والسیاسي واألدبي ) ج(

 
 تاریخ األدب والبالغـة:   ثالثا

 :األدب  -٦
  فما المقصود بھ ؟ ولماذا دعوا إلیھ ؟.  إلى الشعر المرسلدعا الدیوانیون   -أ

 ما العوامل التي دفعت الشعراء إلى االتجاه إلى الواقعیة ؟  -ب 
 وضح أھمھا . یختلف أسلوب المقال وفقا العتبارات عدیدة  –ج 

 

 عن إنجازات مصر  "  ھاشم الرفاعي" یقول  :البـــالغـــة  -٧
 اـتھ الظالم المطبقـــو بطلعلـــیج     ا ــفجر أطل على الكنانة مشرق

 ؟ قاــف تحقـــلم كیـذا الحـــهللا ھ      النا ــقد كان ھذا الفجر حلم خی
 قاــمن مسھا بالسوء خاب وأخف       ة اهللا التيــانة جنــأرض الكن

 .وضح ذلك ... زاوج الشاعر بین فكره وعاطفتھ ) أ ( 
  )أسلوب توكید  -محسنا بدیعیا  -حیة استعارة تصری -كنایة ( استخرج من األبیات ) ب(
 ما الغرض البالغي لألسلوب اإلنشائي في البیت الثاني ؟) ج(
 
 
 

 )بقیة األسئلة في الصفحة الثالثة ( 



  ٣                         )تابع ( أول / ع .ث
 

 النصـــــــوص:  رابعا 
 

  لیوسف إدریس)  نظرة( من نص : أجب عن السؤال اآلتى   -٨
توقع كل ثانیة أن تحدث راقبتھا طویًال حتى امتصتني كل دقیقة من حركاتھا فقد كنت أ" 

ة و ة أن الكارث ة الطفل تطاعت الخادم رًا اس طء كحك  أخی ي ب زدحم ف ارع الم رق الش ة تخت م
 الكبار 

 :ـ تخیر اإلجابة الصحیحة من بین القوسین لما یأتى) أ ( 
 ]تعدو  –تقفز  –تسیر  –تعبر [ مرادفھا "  تخترق "  -١
 ]الفناء  – االھتمام –الضعف  –المرض [ تعبیر یوحي بـ   " امتصتني "  -٢
 ]األجوف  –الواسع  –الخالي  –النحیف [ مضادھا   " المزدحم "  -٣

 وضح. تكشف الفقرة عن بعض مالمح كل من الكاتب والطفلة ) ب(
 .أثرھا  ھا واذكرحفیھا صورة بیانیة و ض" امتصتني كل دقیقة )  " ج(
 ما دور الكاتب في القصة ؟)  د (
 



 :  خلیل مطرانیقول ) المساء( من نص  – ٩
 فـــي غـــربة قالوا تكون دوائـــــــي  إني أقمـــت عــلى التعــلة بالمنــى   

 ـــواء ؟ــیــب ھإن یشف ھذا الجسم طیب ھوائھــا     أیلطــف النـیــــران ط
 عبــث طـــوافـي في البــالد وعـلة     فــــي عـــــلــة منفــاي ال استـشفاء

 ــرد     بكـــآبـــتي متـــــفــرد بــعـــــنـائــيــــمتفــــــرد بصبــــابــتي متف
 :مما بین القوسین أدق اإلجابات اختر  -أ

 ) الیأس واأللم – التشاغل والتلھي – المرض والعلة: ( تعنى "  التعلة"   -١  
 ) التحقیر  – التعظیم  – التھویل:( یفید"  غربة" تنكیر   -٢  
 )شدة  – خبث – كراھیة" :  (  طیب"  مضاد  -٣  
 )الَمنیة   – األمنیة – المـُنیة  "  ( المنى" مفرد  -٤  
  وضح ذلك . تبرز األبیات توقعات متفائلة وواقع مریر   )ب(
 وضح. تصویر یوحي بألم الشاعر  " اي علة فـي علة منف"  )ج(
  محسنا لفظیا وآخر معنویا  -١: ھات من األبیات )د(

 وبین سر جمالھا . صورة بیانیة  -٢                         
 
 

 ) الثانیةبقیة األسئلة في الصفحة ( 



  ٤                         )تابع ( أول / ع .ث
 

 : قال ناجى مخاطبًا الصخرة ) صخرة الملتقى  (من نص  – ١٠
 

 اـــــَا مزِّقــَُل مــزَِّق الشَّْمـد ُمـَوق     ِكــُْت إَلیــرَة الَعْھد ُأْبـْا َصخـَوَی
 اــَل اَلمْفِرقـلَّـا كـــْیَب َمـــِد والشِّــ      َؤاد الشَّھیـــــُُأریِك مشیَب الف

 اـــــَقــَتـْعـى اِهللا أن ُیــــلـوودَّ ع     وىــــال الھـا أْسَرْه في ِحَبـَشَك
  اــَقـلـــْـِرِه ُمطـــى أْســِر حـنَّ إلـــ      ـظُّ فـكَّ األسیـــَفَلمَّا َقَضى الَح

    

 :اختر أدق اإلجابات مما بین القوسین  ) أ(
 )توقفت  –رجعـت  –اشتقت " ( أبت " مرادف  -١
 )المشاھد  –الشھداء  –د األشھا" ( الشھید "  جمع -٢
 )تشبیھ بلیغ  –كنایة  –استعارة مكنیة ( خیال نوعھ " حبال الھوى "  -٣
 )األسرى  –األواسر  – ُأسـُر" ( األسیر" جمع  -٤

 وضح ذلك من خالل فھمك لألبیات. یزھد اإلنسان فیما معھ فإذا ضاع منھ افتقده ) ب(
 ھل وفق في ذلك أم ال ؟.  اسمین مختلفین على الصخرة أطلق الشاعر) جـ(
 یا واذكر نوعھ وأثره ـمحسنا بدیع  -١: ھات من األبیات )  د (

 أسلوبا إنشائیا واذكر غرضھ   - ٢                            
 

 النحــــــــــــو:  ١١
ال وحـده       ى أن الجـم دیما إـل رون ـق رون أن      لاإل مصـدر ذھب المفـك نھم اآلن ـی ون، ولـك ي الفـن ام ـف ـھ

 عندما نرى  یحدثكما  مصوراللغرض نفسھ، وإننا قد نطرب كثیرا حین نشاھده  یصلح القبیح
 . زیتیة لمساكین ال نرتاح لرؤیتھم في الواقع   لوحات

     . تحتھ خط أعرب ما )   أ (
 -: الفقرة السابقة ما یلي  استخرج من)  ب(

 ، ثم أعربھ ممنوعا من الصرف واذكر سبب منعھ -٢          .نعتا منصوبا  -١
 .نائبا عن المفعول المطلق، وبین نوعھ  -٤  . اسم فاعل من فعل غیر ثالثي  -٣

 .ھنا، ثم اجعلھا عاطفة في جملة من إنشائك )  ال (بین نوع ) .  ال نرتاح) ( جـ(
 ) .  كم مصورا یجید فن التصویر(     )  كم مصور یجید فن التصویر) ( د(

 في الجملتین ؟ وما إعراب االسم بعدھا ؟  )كم(ما الفرق بین           
 ؟ ) الفنون –اإللھام  -التاریخ –نرتاح : ( كیف تكشف في معجمك عن ) ھـ(
 ما موقع الجمل اآلتیة من اإلعراب ؟ ) و(

 .ال نرتاح لرؤیتھم  -٣                    .نشاھده  -٢                .نطرب كثیرا  -١          
 عین المحذوف، ثم قدره) . ن الجمیلة ما ارتفعت المشاعر لوال الفنو) (ز(
 

 ) انتھـــت األســـــئلة( 
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