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  . ثالث ساعات:  الزمن     .المادة األساسية  – اللغة العربية: المادة 
  

  : أجب عن جميع األسئلة اآلتية        : صفحات )   5(  األسئلة في : تنبيه 
  

  عن ، ثم أجبلمحمود تيمور )عم متولي(اقرأ الجزء اآلتي من قصة : المطالعة-أوال
  :األسئلة التي تليھا                

رة في الم عم متولي :إضاءة ع، لكنشخصية من الطبقة الفقي يال  تحسن االقتصاديوضعه  جتم قل
  .بعد اتصاله بنور الدين بك

استرد اليوم عم متولي بعض صحته المفقودة وعافيته التي لعبت بھا يد المتاعب والفاقة، "              
فامتأل وجھه بالدم وقويت أعصابه الھزيلة، وجھر صوته عن قبل فأكسبه ھيبة وعظمة مألت 

ليبث فأصبحوا اليوم يعتقدون أنه رجل غير عادي، رجل اختاره هللا  ؛الالقلوب محبيه رھبة وج
وتھامست الناس فيما بينھم وجعلوا . ، ويطھر األرض من مفاسدھاالدعوة اإلسالمية بين الناس

األقدام صاحب الجلباب  يتشاورون في أمر ھذا الرجل، واختفى شبح عم متولي الھزيل الحافي
لَّ أمامھم الدرويش األعظم صاحب الكرامات، من إذا خطا اھتزت حزام الكتان، وحالممزق و

لقد شاھدت سيف  :األرض تحت أقدامه إجالال ومھابة، وھمس أحد الناس في آذان اآلخرين قائال
  .الھالك عت أن أشفي ولدي الذي كان على شفاالنبوة في صندوقه، ولما لمسته بيدي استط

سه الخالفة، فنظر إلى الجميع سجدا من حوله، ومن ذلك الوقت في نف لقد اعتقد عم متولي           
اعترى عم متولي ذھول عميق وكثرت أحالمه وخياالته، فأصبح يقضي أغلب وقته في حجرته 

ى له نور الدين بك وبعد وفاته شيعوا جنازته باحتفال ھائل ، وبن. يحارب األعداء بسيفه القديم
ي بائع اللب والفول السوداني وليا من أولياء الرحمن وأصبح عم متول. تبركا بهضريحا فخما 
  ".استشفاء ألمراض أجسامھم ونفوسھم تحج إليه الناس

  
  .الواردة في النص السابق كلمة أخرى تؤدي معناھا في سياقھا) الفاقة(استبدل بكلمة ) 1  
  .روف المحيطة بهد شخصيته بقدر ما ساعدته الظلم َيْسَع عم متولي في البداية إلى أن تمجَّ ) 2  

  .وضح تلك الظروف      
، تجاه انتشار )إسماعيل والمجتمع(درس  فياذكر موقف كل من عم متولي وإسماعيل الذي عرفته ) 3  

  .الخرافات واألوھام في المجتمع
 . تراوحت الخرافات واألوھام التي حاكھا المجتمع حول شخصية عم متولي بين حياته وبعد مماته  )4  

  .بعد موتهوثالثة منھا  ،مظاھرھا في حياتهالثة من ثن بيَّ 
يشنھا، ويرسم إنه يضع مخطط المعركة ولكنه ال " :ور عبدالنور عن محمود تيموريقول الدكتور جبّ ) 5  

عالمات استفھام واليجيب عنھا، ويترك في قارئه دويا بعيدا أفعل في نفسه من اتخاذ المواقف 
  2.../ .                          النص السابق كما تفھم من  وضح ذلك". الحاسمة

  )2  (  
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  .المادة األساسية  –اللغة العربية       

  
  :األدب والنصوص  –ثانيا 

  
  : ألبي الطيب المتنبي ) الخيل والليل (من موضوع  – األولل السؤا

  
  

  :تية ، ثم أجب عن األسئلة التي تليھا آلا األبياتقرأ ا              
  
  

  

  

  

  

  

  

  ).أكمل(   ... .نداء يدل على أسلوب" واحر قلباه"  )1
  :دة في ما) أعيذ(نبحث في المعجم عن معنى كلمة  ."أعيذھا نظرات منك صادقة"  )2

  ).ر الصوابتخيّ (       .عاذ - د           عذو -ج           عوذ -ب          عيذ  -أ    
  

  . غرض آخربر المتنبي قصيدته ھذه على غرض العتاب، بل مزجھا قصُ لم يَ  )3     
  .غرض العتاب حدد الغرض الذي داخل -أ            

   .فيھا بغرض واحد ن سبب عدم التزامهبيّ  -ب           
      

  .اشرحھما . اشتمل البيت الثاني على صورتين متناقضتين  )4  
  

د نوعھا) 5     .وضح الصورة البيانية الواردة في البيت الخامس، ثم حدِّ
  

  
             / ...3  
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  .المادة األساسية  –اللغة العربية      

  
  : صالنصوو األدب -ثانيا تابع 

  

  .)4 – 1(النص الخارجي من سورة الرعد، اآليات  – السؤال الثاني
  

  

  :ثم أجب عن األسئلة التي تليھا ، اآلتية  اآليات اقرأ
  

بَِّك اْلَحقُّ َولَـِكنَّ أَْكَثَر النَّاِس الَ ُيْؤِمُنونَ  المر تِْلَك آَياُت اْلِكَتابِ "     هللاُ  }1{ َوالَِّذَي أُنِزلَ إِلَْيَك ِمن رَّ

ْمَس َواْلَقَمَر ُكلٌّ  َر الشَّ َماَواِت ِبَغْيِر َعَمٍد َتَرْوَنَھا ُثمَّ اْسَتَوى َعَلى اْلَعْرِش َوَسخَّ َيْجِري  الَِّذي َرَفَع السَّ

َسمًّ  ُكْم ُتوقُِنونَ ألََجٍل مُّ لُ اآلَياِت َلَعلَُّكم ِبلَِقاء َربِّ ُر األَْمَر ُيَفصِّ َوُھَو الَِّذي َمدَّ األَْرَض َوَجَعلَ } 2{ى ُيَدبِّ

َھاَر إِنَّ  َمَراِت َجَعلَ فِيَھا َزْوَجْيِن اْثَنْيِن ُيْغِشي اللَّْيلَ النَّ َك آَلَياٍت فِي َذلِ فِيَھا َرَواِسَي َوأَْنَھاراً َوِمن ُكلِّ الثَّ

ُرونَ  ْن أَْعَناٍب َوَزْرٌع َوَنِخيلٌ ِصْنَواٌن َوَغْيُر } 3{لَِّقْوٍم َيَتَفكَّ اٌت مِّ َتَجاِوَراٌت َوَجنَّ َوفِي األَْرِض قَِطٌع مُّ

لُ َبْعَضَھا َعَلى َبْعٍض فِ    ".}4{ٍم َيْعقِلُونَ َياٍت لَِّقوْ ُكِل إِنَّ فِي َذلَِك آَل ي األِصْنَواٍن ُيْسَقى ِبَماء َواِحٍد َوُنَفضِّ

  

  منھا، ثم بيِّن داللة ذلك مثـِّل باثنتين .تنوعت الظواھر الكونية في اآليات الكريمة السابقة) 1

  .التنوع    

  مؤكدة على دور العقل في الثانية والثالثة والرابعةجاءت فواصل اآليات القرآنية في اآليات ) 2

   .ما تشير إليه كل فاصلة من ھذه الفواصل من خاللوضح ذلك . حقائق الكون الوصول إلى   

   في سياق اآلية األولى؟) تلك(فتھا إشارة البعيد اما الداللة التي أض) 3

  .د الغرض البالغي للتقديمحدَّ . تقدم المسند إليه على المسند في مطلع اآلية الثالثة )4

       
  . نص الحفظ – لثالسؤال الثا

  :انعلي الحصري في خراب القيروقال  
  في كل يوم مع األحباب لذات        فليس في العيش مسرور إذا فاتوا

  
  .مباشرة اكتب األبيات الخمسة التي تلي ھذا البيت

  
/...4  
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  .المادة األساسية  –اللغة العربية  

  :النحو والصرف  –ثالثا 
  :اآلتية ، ثم أجب عن األسئلة التي تليھا  اقرأ الفقرة –السؤال األول 

  

ل إنسانمَ ھُ فحب العمل واإلخالص في أدائه  أجمل ما(     ه ك ع إلي ؛ ألن ا الھدف األسمى الذي يتطل
ك يمكّ  ه ذل ا يمن ى م ة سھلةن الوصول إل د بطريق ي تعترض ، ري ى الصعاب الت ه يتغلب عل ويجعل
ة، ويضع في نفسه طريقه ه  ثق اح ، فيصبح طريق ه من مواصلة الكف ه واضحاتمكن ة ھدف ، معروف
   .نتائجه

ى العمل بجد وإخ    ل عل وطن يجب أن نقب دفنا، الص يسھِّ فنحن شباب ال ى ھ ا الوصول إل ل علين
اني ان فالتف ل يالتف ي العم اكم  ،ف لوإي ه دروالتواك ل  ، فلل د عم ه بع ى ھدف ل إل ذي يص ان ال اإلنس
  .)صفة اإلخالص في العملالونعم  متواصل ،

  ).التفاني –واضحا  –ثقة  – ما( :لتي تحتھا خط في الفقرة السابقةأعرب الكلمات ا) 1
  :استخرج من الفقرة السابقة ما يأتي) 2

  .نوعهن اسما مختصا ، ثم بيَّ ) أ     
  .فاعله اذكرفعل مدح ، و) ب    
  .سماعية صيغة تعجب) ج    
  .، واذكر حكم حذف فعلهأسلوب تحذير) د     

  

  :النص اآلتيفي  التي تحتھا خطاضبط بالشكل أواخر الكلمات ) 3
  :في خطبة له) رضي هللا عنه(قال عمر بن الخطاب 

م ى األعداء، وورَّ قد صدقكم الوعد، ونصركم عل هللاإلسالم إن  أھليا "  بالدثك م في ، ومكَّال ن لك
رربكم إال الشكر، وإياكم والعمل بالمعاصي، فإن العمل بالمعاصي  جزاءاألرض، فال يكن  نعم،  كف لل

ةثم لم يفزعوا إلى  ،عليھم هللاوكلما كفر قوم بما أنعم  نعمإال سلبوا عز  التوب يھم  ،ال وسلط هللا عل
         ."عدوھم

  

  :أجب عن جميع األسئلة اآلتية – السؤال الثاني
  

  ."اخشوشنوا فإن النعم ال تدوم " ) 1
  .د المعنى الذي أفادته صيغته، ثم حدِّ )شنوااخشو(لفعل ِزْن ا    

  !ما أخضر صاللة في فصل الخريف) 2
  .ب الخطأ في الجملة السابقة ، مع بيان السببصوِّ     

  .}َوُسْقَياَھا  هللاَّ  ةَناقَ َلُھْم َرُسول هللاَّ  َفَقال{ :قال تعالى ) 3
  .الصحيح بالشكل ي اآلية الكريمة السابقة ، واضبط آخرهن المحذر منه فعيّ    
  .النھائيةمتحانات االألداء  الطالب يستعدون) 4

  .ل الجملة السابقة إلى أسلوب اختصاص ، مع تغيير ما يلزمحوِّ     
ْقَوىَوَتَعاَوُنوْا َعَلى اْلبرِّ َوال{:قال تعالى) 5   .}تَّ

  .د وزن الفعل في اآلية السابقة، ثم بيِّن معنى صيغته الصرفيةحدِّ    
                                                                                         000/5  
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  .المادة األساسية  –اللغة العربية 
  

  

   :اختر اإلجابة الصحيحة فيما يأتي –السؤال األول     : البالغة  –رابعا 
  :من مواضع المسند إليه) 1 

  .ما كان أصله خبرا) ب         . ما كان أصله مبتدأ) أ      
  .المبتدأ الذي ليس خبرا) د             .ر النائب عن فعل األمرالمصد) ج     

َعفُّفِ {  :قال تعالى ) 2   .}َيْحَسُبُھُم اْلَجاِھلُ أَْغِنَياء ِمَن التَّ
  :، ھوالمسند في اآلية الكريمة السابقة   

  .لجاھلا) ب                   .   "ھم"الضمير المتصل ) أ      
  .التعفف) د                                     . أغنياء) ج     

  : من أنواع اإلنشاء الطلبي) 3
  .التمني) ب                    .                 القسم) أ      
  .التعجب) د                         .             المدح) ج     

  :قول ابن الروميالغرض البالغي من الخبر في ) 4
  فأضحى مزاره      بعيدا على قرب قريبا على بعدطواه الردى عني 

  .لتحسرا) ب         .                        االسترحام) أ      
  .تعجبال) د             .                        النصح) ج     

  :اقرأ األبيات اآلتية قراءة متأنية، ثم أجب عما يليھا من أسئلة –السؤال الثاني
  :اس الحمدانيأبو فرقال 

  ـرـأما للھوى نھــي عليك وال أم         ـرـأراك عصي الدمع شيمتك الصب -1
  ـرال يــذاع له ســ كن مثلي ول      ـة  ــبلى أنا مشتاق وعندي لوعـ -2
  رـإذا ھي أذكتھا الصبابة والفكـــ   بين جوانحـــي      تضيء النارتكاد  -3
  و ال فرسـي مھــر وال ربه غمـر        لوغىأسرت وما صحبي بعزل لدى ا -4
  وحسبك من أمـرين خيرھما األسـر    ولكننـي أمضـي لمــا ال يعيبنـي    -5
  
  
  من حيث الطلب( بين نوع اإلنشاء فيھاثم ، استخرجھا. ت األول جملة إنشائيةفي البي) 1

      . )وعدمه    
  ؟)أنا مشتاق: (ي قولهبالغي من تقديم المسند إليه فما الغرض ال) 2
  .د المسند والمسند إليه فيما تحته خط في البيت الثالث حدَّ ) 3
  ما الغرض البالغي من إلقاء الخبر في البيت الخامس؟) 4
  فإن ھم اغتربوا ماتوا وما ماتوا         موت الكرام حياة في مواطنھم        )  5

   .إلى خبر إنكاري  بق من خبر ابتدائي الخبر في الشطر األول من البيت السا لحوِّ     
  انتھت األسئلة ،،،

   –ال سالح معهم : عزل –أشعلتها بشدة : أذكتها   -حرقة الشوق : لوعة  -ممتنع : عصي   :اإلضاءة املعجمية
  .مل جيرب األمور: غمر –احلرب : الوغى                         


