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 :اكـتب فى واحد فقط مما یلى 
تقبل        -١ ود المس باب یق نع ش ى ص بیل إل وم س ة أق ت والمدرس ل البی ن قب حیحة م ة الص التربی

 .مصر  ویحقق المعجزات على أرض
 .ناء األجسام وتقویم األخالق،وتقویة العالقاتاكتب مقاًال تبین فیھ دور الریاضة في ب -٢

 القراءة: ثانیا 
 

 ) :األیام ( من كتاب : المجموعة األولى  
 :أجب عن سؤال واحد فقط من السؤالین التالیین 

ة والضعة   "  -١ وكان ھذا الیوم مشئومًا حقًا ذاق فیھ صاحبنا ألول مرة مرارة الخزي والذل
ر ذلك الیوم مطمئنا راضیًا ولم یكد یدخل الدار حتى دعاه وكره الحیاة عاد من الكتاب عص

 ..... "الشیخ  به بلقوأب
 -: اإلجابة الصحیحة مما بین القوسین فیما یلي اختر ) أ(

 ]كل ما سبق  –ُصـحبة  –صحب  –أصحاب [    "   صاحب " جمع  -١
 ]ضوع  –تضع  –ضیع  –وضع [   "    الضعة " مادة   -٢
 ]صعبا  –تعیسًا  –معیبا  –حزینا " [ ما مشئو" مرادف   -٣

 ؟ لماذا اعتبر الصبي ھذا الیوم یوما مشئوما) ب(
 فسر العبارة " للكثیر ولكنھ كان الئمًا ... التمس الرجالن العذر للصبي ) " جـ(
 ؟ ولماذا لم تدم ھذه السعادة ؟فما السبب .  أحس الصبي بالسعادة بعد انقطاعھ عن الكتاب)  د (
 

ان ینتظر     وق -٢ د ك ظ وق د دھش الصبي لھذا االمتحان الذى ال یصور شیئًا وال یدل علي حف
ھ انصرف          تحعلي أقل تقدیر أن تم وه الشیخ و لكن ھ أب ان یمتحن ا ك ي نحو م نھ اللجنة عل

ان    ة العمی راضیًا عن نجاحھ ساخطًا علي ممتحنیھ محتقرًا المتحانھما ولم یخرج من زاوی
 بعض أركانھا قبل أن یعطف بھ  أخوه علي

 -  : مما بین القوسین اختر اإلجابة الصحیحة) أ
 ]المعمي  –العامي  –األعمى  –العمى [    " العمیان " مفرد  -١
 ]یمیل  –یرحم  –یحن  –یرفق [  " یعطف " مرادف   -٢
 ]مادحا  –محبا  –معظما  –مكرما  [    " محتقرا" مضاد  -٣

 ذا دھش الصبي منھ ؟ما االمتحان المشار إلیھ ؟ ولما) ب(
 ما السوار ؟ ولماذا حل عن معصمھ ؟" ُحـلَّ السوار عن معصمھ  وقد) " جـ(
 وضح. شعر الصبي بشعور متناقض بعد امتحان الممتحن وبعد لقاء الطبیب )  د (
 

 )بقیة األسئلة في الصفحة الثانیة (

٥ 



 ٢                       )تابع ( أول / ع .ث
 

 :من كتاب القراءة ذى الموضوعات المتعددة : المجموعة الثانیة 
 " العلم في اإلسالم : " من موضوع  – ١

ھ        ال ھ ، وأن ھ وآداب م بأحكام ط العل ي فق یجوز أن نفھم العلم في اإلسالم علي أنھ یعن
ك أن             ال أ ، وذل ذا الفھم خط ل ھ إن مث ادي ف م الم وني أو العل العلم الك  شأن لإلسالم ب

 العلمي وب النشاط اإلنساني كافة ومنھا البحثاإلسالم جاء شامًال لضر
 )شأن(وجمع  )شامال: (ومضـاد )   الیجوز: (ادف ھات مر : في ضوء فھمك للفقرة) أ(
 .اشرح ذلك. اإلسالم  تشیر العبارة إلي المفھوم الخاطئ للعلم في )ب(
 ؟ ما المقصود بالعلم الكوني والعلم المادي )ج(
 .تعالى ونیة والمادیة عبادة هللادراسة العلوم الك -: علل) د(
 

 "أسلوب و أسلوب "من موضوع   -٢
د  لفاظ فإنھا تدور داخل أصوقالوا لنا إن المعاني ملقاة في الطریق أما األ"   داف الب

م      األنفاس ھذا مع أني أسیر في الطرمن التقاطھا ولو تنقطع  دارس فل ام الم ذ أی ات من ق
 .......  "أعثر علي أي معنى 

 :اإلجابة الصحیحة  تخیر -أ 
 المقصود بھا  " لقاة في الطریق المعاني الم"  -١

 ]عظمة المعاني  –ندرة المعاني  –قلتھا  –كثرة المعاني [                                
 ]أنفس  –نـَفـَس  –نفیسة  –نـَفـْس "       [ األنفاس " مفرد  -٢
 ي ؟لماذا قل تخوف الكاتب من التعقید اللفظ - ب
 ؟ ؟ ولم قبلھ بعد ذلك" ولیس قرب قبر حرب قبر " لماذا ُرفض الكاتب قول الشاعر  - جـ

 

 تاریخ األدب والبالغـة:   ثالثا
 :األدب  -٥
 .یعتبر مطران كالسیكي الشكل رومانسي المضمون -١: علل  -أ 
 .روحیا لھم  اتخاذ شعراء أبوللو خلیل مطران أبا -٢  

 .شعراء الواقعیة عن متناقضات الحیاة تعبیر  - ٣            
 .وضح  .القصة القصیرة أقرب إلي التوغل في أبعاد النفس  - ب
 قال  الشاعر  :البالغة  - ٦

 ـمـــوم ـــــا ھـھـال وال فیـ  زنــابات حـي الغـــلیس ف
 وم ــھ السمــيء معـلم تج  یــمـــب نـســـــفــــإذا ھــ

 دوم ـــــّم ال یــــل وھـــظـ  س إالــــلیس حـــزن النـف
 ـوم ـجــنــایـــا النــمـــن ث  س تبــدوـــوغـیــــوم النف

 
 

 )بقیة األسئلة في الصفحة الثالثة (  



  ٣                         )تابع ( أول / ع .ث
 

 .بین إلي أي مدى امتزجت أفكار الشاعر بمشاعره في األبیات  -أ
 .ناقش مع التعلیل ، ھل تحققت الوحدة العضویة في األبیات   -ب
 ) أداتھأسلوب توكید واذكر  -صور بیانیة  -محسنا بدیعیًا  : ( استخرج من األبیات   -ج 

 
 النصـــــــوص:  رابعا 

  لیوسف إدریس )  نظرة( من نص : أجب عن السؤال اآلتى   -٧
دمیھا    " ...  ي األرض     وراقبتھا في عجب وھي تنشب ق وت ف ب الكتك اریتین كمخال الع

ا وتخطو      ثم تنظر ھنا وھناك بالفتحات الد وتھتز وھي تتحرك ي وجھھ ة السوداء ف اكن
 "ى ضخطوات ثابتھ قلیلة وقد تتمایل بعض الشيء ولكنھا سرعان ما تستأنف الم

 

 -: أختر اإلجابة األدق فیما یلي  ) أ (
 ]تضرب  –تحرك  –تثبت  –تطأ [         معناھا            "   تنشب "   -١
 ]تتقھقر  –تتوقف  –ترجع  –تعدل [          مضادھا       "   تستأنف "   -٢
 ]التألم  –الرخاوة  –الضعف  –االھتزار [     تشبیھ یراد بھ" لب الكتكوتاكمخ"  -٣

ك           ) ب( ر عن ذل ق عب ا الطری اء عبورھ ة أثن رة السابقة صورة للطفل ي الفق  رسم الكاتب ف
 .بأسلوبك 

 )كنایة واذكر نوعھا وسر جمالھا  -طباقا وبین أثره : ( استخرج من الفقرة ) جـ(
ب               )  د ( ي یقصدھا الكات اع الت ام وانسجم مع وحدة االنطب الجو الع وان القصة ب ارتبط عن

 .وضح ذلك 
 :أجب عن سؤال واحد فقط من السؤال التالیین 

 :  خلیل مطرانیقول )  المساء( من نص  – ٨
 فیجیبني بریــاحھ الھوجــــاء      شاك إلي البحر اضطراب خواطري

 قلبا كھذى الصخرة الصــماء    ـــي  ثاو علي صخـر أصـم و لیت ل
 ویفتھا كالسقم في أعضائـــي   ــي   ینتابھا مـــوج كمـــوج مكـارھ

 اءـكمدًا كصدري ساعة االمس    ق  ــاق الجوانب ضاوالبحـــر خفـــ
 
 

 ]كراھیة  –كره  –مكره [ مفردھا           " مكاره "  -١  : تخیر الصواب  ) أ (
 ]السریعة  –العظیمة  –الكثیرة [ مرادفھا     "   الھوجاء "   -٢    
 ]النشاط  –الصحة  –القوة [ مضادھا          " السقم "   -٣    

وضح  مبینا لم ... عن المساء  تعبر األبیات عن اآلالم التي تجمعت علي نفس الشاعر) ب(
 ؟ خص وقت المساء

 .وضح الخیال في البیت الرابع ونوع األسلوب وغرضھ في األبیات ) جـ(
 اشرح ذلك ... تمثل القصیدة غرضا شعریا قدیما جدد فیھ الشاعر )  د (
 

 ) الثانیةبقیة األسئلة في الصفحة ( 



  ٤                         )تابع ( أول / ع .ث
 

 محمد إبراھیم أبو سنةقال ) النسور( من نص  – ٩
 اــــرقــنا  المغــا ھمـفیا صورة فـي نواحي السحاب         رأینا بھ

 اـما أطرقـــتى كلـــا الفــلنا اهللا مــن صورة في الضمیر         یراھ
 رقـًاــــًا محــبـــیرى صورة الجـرح طي الفؤاد         مــا زال ملتھ

 قـا ـــفــذكر أن یشـــــى الوفــاء علیھ اندمـــاًال        ویأبـي التو یأب
 ] طواء - أطآء – أطواء – أطیاء[          "   طي"  جمع  -١ تخیر الصواب  ) أ (

 ] ًاانكسار - ًاالتئام – انتكاًء – شفاُء[     " اندماًال " مضاد    -٢
 ]الخداع  -الحبیبة  – الفراق –الحب "  [ الجرح " المراد بـ    -٣

 الوجدان والمشاعر بالطبیعة وضحھا   فیھا رسم الشاعر بكلماتھ لوحة فنیة امتزج ) ب(
 )كنایة  - محسنًا بدیعیًا -تصریحیة ووضحھا  ةاستعار : (استخرج من األبیات ) جـ(
 )في السحاب ( أم   ) في نواحى السحاب( أیھما أدق و لماذا ؟ )  د (
 

 

 لنحــــــــــــوا:  خامســـا
ور   مستنیرةلن ینصلح حال ھذه األمة إال بتربیة الضمیر عند شباب : أبنائي (  عقولھم بن

ى       مرھونالعلم  ألن تقدم بالدنا في میادین كثیرة  اعدھم عل اتھم ، وسوف یس باستغالل طاق
ك  كذل وس   التمس دیًا لنف الح مج بح اإلص د ، ویص اإلخالص والج اب ن كلھ دم ، فم ة بالتق  ثق

 ).وما أجمل أن تتحلوا بھذه القیم  عزًاأخلص لمصر لم یزدد إال 
 :                                            أعرب ما تحتھ خط   ) أ (
 : استخرج من الفقرة السابقة ) ب(
 .جملة تقع خبرًا وأخرى تقع صفة ، وبین محلھما -١
 .     مصدرًا صریحًا واجعلھ مؤوًال  -٢
 . مؤوًال واجعلھ صریحًا ، وبین محلھ مصدرًا -٣
 .اســم فاعـل عامًال وبین معمـولھ -٤
 . ضمیرًا في محل رفع وآخر في محل نصب  -٥
 . ممنوعًا من الصرف وبین علة منعھ -٦
 .فعًال منصوبًا وآخر مجزومًا وبین عالمة كٍل -٧
 . منادى ، وبین نوعھ ، وأعربھ -٨
 . ضع غیر مكان إال وأعربھا وما بعدھا" تربیة الضمیر لن ینصلح حال األمة إال ب ") ج(
 أعرب ما فوق الخط مع بیان السبب "  نحن قارئون الكتاب  -نحن قارئو الكتاب  " )  د (
 .اربط بین الجملتین بأداة جازمة" . كن ذا فكر منظم  –ترید أن تكون إنسانًا فعاًال " ) ھـ(
  .النون وبین حكمھ أكد الفعل ب..... سامح من اعتدى )  و (
 ؟ ) استحیاء -ثقة  -الحیاة : ( في أي مادة تكشف عن )  ز (

 

 ) انتھـــت األســـــئلة( 
com.ucoz.epdaa://http/ 

 خالد منیر لیثي / أ 


