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   .ا يليها من أسئلة عم أجب اآلتية، ثم اآلياتاقرأ   --  ::  السؤال األولالسؤال األول  
  : قال تعالى  -   

     
  
  
  
  
  
  

1 ضاإلجابة تحت اـًخطّ ع يأتي فيما حيحةالص :  
  )   عبائر -              عبر  -         راتبع - (               :                      رةعب جمع §

 )   عنَفَ     -فَنَََع                -         نَفَع    - (               " منافع " :  الثي لكلمة األصل الثّ §

 )   لتّرتيبا -        االستدراك  - التّخيير        - "   ( فأسكنّاه : " في قوله تعالىحرف العطف يفيد  §

    ؟  )أنشأنا( و)  خَلقنا(  ينب المعنى في الفرق ما   .2

 . الناس بھ لینتفع صورة أفضل في وأوجدناه أخرجناه أنشأنا ـ  /. مثال غیر على عدم من أوجدناه:  خلقنا ـ               

 : يناسب بما أكمل  .3

 ........بقدر الماء إنزال  -  /.واألرض السموات خلق - : اآليات في اهللا قدرة مظاهر من §

Ρ̄$(  قوله تعالى في يدالتوك أداتا § Î) uρ 4’ n?tã ¤U$yδ sŒ ÏµÎ/ tβρâ‘ Ï‰≈s) s9   (   : -  الالم المزحلقة / إن ) لَـ (   

4. ما يوجب شُكْر حابقةَ، وضالس تعالى  اهللا من خالل فهمك اآليات . 

  ) الكریمة اآلیات في الواردة اهللا نعم من نعمة إلى ُتشیر صحیحة إجابة كّل ُتقبل(          
  
  

  

درجة  20  

2 ..یتبع   
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  2 صفحة  
  

      الثانيالثاني    السؤالالسؤال
 : أسئلة من يليه عما أجب ثم قنبس جميل أكرم للشاعر) الدواء بكاء( قصيدة من اآلتي النص اقرأ -

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

5. ماذا طلب صالح من أمواء  ؟ هطلب اإلفطار والماء والد 

6. حدعناصر من عنصرين د في ردالس  النّصمثيلالتّ مع ابقالس : 

  
  
  
  

 ." المكان  امتَأل حتى الشيطان قهقه" : في قول الشّاعر  اإليحائية الداللة وضح .7

  . الغاصب المحتّل وغرور ، اآلمنين السكان من سخريتهو العدو استهزاء
  : اآلتية عناصرها من عنصر لكل واحداً مثاالً هاترسم الشاعر في النص السابق صورة كلية ،  .8

 / .. التصق/  تجلب: الحركة  -..... الدواء/  خبز/  كوب : للونا - ... نادت/  أماه يا:   لصوتا -      

  . حيحةالص غير العبارة أمام) × (  وإشارة الصحيحة عبارةال أمام)  √  (إشارة ضع .9
 . ألغراض منها تسجيُل اللحظة االنفعاليةرد الس/ يلجأ الشاعر إلى الحكاية  ) √ (  

           . الشّعرية في القصيدة الغنائية حدةَ السرد/  الحكايةُتخفف  ) √(   

   " . حوالة " ة ة الرئيسة في قصخصيالشّهو " االبن "  ) ×(  

 عليه الشعرية الدالة العبارة السردي العنصر

 / .... األم فخفّت/  الصغير صالح أفاق خصيةالشّ تجسيد

 / ......... األطفال فارتعب/   بالخروج هم لألحداث الخاطف التصوير

 عند باحالص                                           
                                  الصغير صالح أفاقَ
                                              ُأماه يا:  وقاَل

                                   المدرسة إلى ذَهابِنا َلقب
ا نُريدإفطار ،                                               
رعةَ ُأريدج واءالد                                         
ُأريد كوب ماء                                          ...

اُأل فخفّتبكلِّ م ةهم ،                                
                                   وابتسمتْ

فلم وال خُبزاً تَجد ك وال ماء؟.هرباء!      
                                              زوجِها على نادتْ 

                                  األمر يتحرى كي
لألبناء األشياء يجلب أو                                     

    أبشري لها قاَل
                                 وهم بالخروج 

 ناكه عند الباب                                                  
"                                                           صالح"  يزاُل وما
كفَّه يمد وكوبِ لخُبزِا لقطعة 

الماء                          
...                                              الدواء يشرب كي

وبعد ةرومانِ األيامِ من دوالز 
رمانوالح                         

                                         السماء المدينة على بكَتْ
 ركامها من تنهض لعلّها

األشياء                     
"                                                          صالحاً"  لعّل
يمد ثانيةً كفّه الخُبزِ لقطعة 

                                الماء وكوبِ
                                   الدواء مكانه في وظلَّ

يفيض كاءبالب..  
 

درجة 20  

صاص فانهمرالر                                           
عقاً"  موسى"  وخرص                                "

واألهلون  األطفاُل فارتعب  
        "  فاطمة"  تْوانطلقَ

وانهمر صاصجديد من الر  
                                 بالجدران الصغار فالتصقَ

  لمكانا امتَأل حتى يطانالشّ وقهقه
 ...  والدخان والموت بالرعبِ

  ويومان، ، يوم 
    تزال وما  وَأشْهر..وخمسةٌ
الحصار مخالب  

المدينه بخيمة                  
"        فاطمة" و  الزوجِ وجثَّةُ

                          

3.. یتبع   
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  3 صفحة  
  

   حوحوالنّالنّ: :   الثالثالثالث  السؤالالسؤال

  ..  أسئلةأسئلة  منمن  يليهايليها  عماعما  أجبأجب  ثمثم  اليةاليةالتّالتّ  الفقرةالفقرة  اقرأاقرأ

  
  
  
  
  

  :أسلوب الفقرة من استخرج .10

  ذلكبصره يشاهد  يعمل ومن         :  جازم شرط  §

   وإذا أردت الوقوف على أمجاد دولتنا فاقرأ تاريخها    : شرط غير جازم  §

11. السابقة الفقرة في خط تحته ما أعرب :  

§ امأي  :   ؤخَّمبتدأ ماهرة مة الظّر مرفوع وعالمة رفعه الض .  

                        .كون الظاهررط ، وعالمة جزمه السفعل مضارع مجزوم ألنه جواب الشّ  : يشاهد §

  :  األقواس بين مطلوب هو بما الفراغ أكمل .12

§ مللعاقل جازمة شرط أداة (                               . يندم فلن الخير يفعل     ن      (   

  ) مميز ملفوظ دال على المساحة(                                   . أرضا   فدانًا اشترى أبي  §

  ) بالفاء مقترنال رطشّلل اجوابجملة اسمية واقعة  (             فأنت البارك والدي إلى أحسنتَ إن §

  :  اآلتي المثال في بالفاء الشرط جواب اقتران علل .13

  . افية النّ) لن ( جملة فعلية مسبوقة بـ        .  الضمير راحة إالّ يحصد فلن الخير زرع من -

14.  خط تحته فيما الخطأ بصو ّ:  

  تدن           الحقيقة من تدنو تنطلق أينما §

   قلَما    .  ملوناً قلم عشر خمسة اشتريت §

درجة 20  

 هذه نور من وبأحرف بأمانة لليسج اريخالتّ أمامها يقف مجيدة وذكريات خالدة، أيام ةأم كّل حياة في
، وإذا أردت الوقوف على أمجاد اإلمارات لدولة حاداالتّ عيد في ادجسم ذلكبصره يشاهد  يعمل ومن حظات،اللّ

  . دولتنا فاقرأ تاريخها المشرف عبر العصور

4.. یتبع   
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  4 صفحة  
  

  ))  والعروضوالعروض  البالغةالبالغة( (   ععالرابالراب  السؤالالسؤال 
  ::  البالغةالبالغة  --أوالً أوالً 

  ::  فيما يأتيفيما يأتي  القصرالقصر  وطريقةوطريقة  عليهعليه  والمقصوروالمقصور  المقصورالمقصور  حددحدد  ..1515

 القصر طريقة عليه المقصور المقصور األمثلة

 النّفي واالستثناء  اهللا  الرحمة  اُهللا ما الرحيم إالّ

 ير تقديم ما حقه التأخ السماء  ) أرزاق ( الرزق  في السماء أرزاقكم

ال خالد دال ( العطف بـ   محمد   خالد   جاء محم (  
  

16. ننوع اإليجاز فيما يأتي  بي : 

=Ÿωr& ã&s! ß,ù ...: ( قال تعالى § sƒø: $# â� ö∆F{$# uρr  ...                   (                              ) إيجاز بالحذف(       

 ) إيجاز بالقصر(                          " .                إن من البيان لسحرا: "  rقال رسول اهللا  §

17. كّل مثال من األمثلة اآلتيةفي بين القوسين نوع اإلطناب  اكتب     :  

šZ(:قال تعالى § uθó™uθsù ÏµøŠs9 Î) ß≈ sÜ ø‹¤±9 $# tΑ$s% ãΠyŠ$t↔¯≈ tƒ ö≅ yδ y7 —9 ßŠr& 4’ n?tã Íοt� yfx© Ï$ ù#èƒø: $# 77 ù= ãΒ uρ �ω 4’ n?ö7 tƒ( )يضاح بعد اإلبهام اإل ( 

%©èπ(: قال تعالى  § !$ptø: $# ∩⊇∪ $tΒ èπ©% !$ptø: $# ∩⊄∪ !$tΒ uρ y71u‘ ÷Šr& $tΒ èπ©% !$ptø:  )   كرارالتّ   (                                  )  ∪⊃∩ #$

   )   التوشيع   (                                   .                          يوم لك ويوم عليك: الدهر يومان  §

  :ثانياً ـ العروض 
  

  ::  فاعيلفاعيلوالتّوالتّ  موزموزالرالر  ااددمحدمحد  ااعروضيعروضي  ااتقطيعتقطيع    ))المتداركالمتدارك  البحرالبحر  منمن( (   اآلتياآلتي  البيتالبيت  منمن  للاألواألو  طرطرالشّالشّ  ععقطّقطّ  ..1818
  االتّحاداالتّحاد  فارسفارس  زايدزايد  إنّهإنّه                              زايدزايد              كُلّناكُلّنا        راتناراتنا              إماإما  فيفي                                  

    ـ ب ـ  ـ ب ـ  ـ ب ـ   ـ ب ـ          : : الرموزالرموز  --

  فاعلن    فاعلن فاعلن    فاعلن         فاعلن   فاعلن           فاعلن فاعلن   :     :     التفاعيلالتفاعيل  --
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5.. یتبع   
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  5 صفحة  
  

        ::  ةةغويغوياللّاللّ  المهاراتالمهارات::  الخامسالخامس  السؤالالسؤال        
      أوالقرائيةالقرائية  المهاراتالمهارات  --  الًالًأو : :  
  ::أسئلةأسئلة  منمن  يليهايليها  عماعما  أجبأجب  ثمثم  اليةاليةالتّالتّ  الفقرةالفقرة  اقرأاقرأ  --      
  

  

  

  

  

  

  

  

 ما يراه المصحح مناسباً .  السابقة لفقرةل امناسب عنوانًا ضع .19

لواقعيين طموح أو نظرة لقصد أنه ليس  ؟" باتوا أسرى يومهم وواقعهم : " ماذا قصد الكاتب بقوله  .20
 ) يقبل من الطالب ما جاء في هذا المعنى( . يبذلوا الجهد الكافي لتغيير واقعهم لممستقبلية للحياة ، ثم إنهم 

 . ابقة، وضح قيمة األمل والتفاؤل في حياة اإلنسان لسمن خالل فهمك للفقرة ا .21

فاعلين مكّننا من أن نكون متوازنًا في حياته ، ومنسجما مع محيطه ، ثُم إن التفاؤل ي التفاؤل المرء متّزنًايجعل 
  . وغير سلبيين في المجتمع 

 .السابقة الفقرةالكاتب في  أفكار فيه تفصل توضيحياً مخططاً ارسم  .22

 

             لون   ئلمتفاا                                                                     بالقیم الفالسفة اھتمام

  التوازن   ن الواقعیو        البشر          الیأس خطورة   األمل دور                                                       

  حیاةإلى الم ھظرتن        المثالیون                                                                                                   

  لحیاة إلى ام ھنظرت                                                                                               

درجة 25 درجة 12   

 الثّاقبة، نظرتهم وكانت العصور، رم على والمفكّرين الفالسفة العليا والمثل الفاضلة القيم شغلت     
 بطرف يمسك المرء يجعل الذي واألمل به، يهتدى الذي النّبراس تُمثّل السامية هملُثُوم الرفيعة، وقيمهم
 خيرال جوانب رؤية من عينيه على ىويغشَّ الحياة، في هيشيع الذي مالمؤِل الواقع من ييأس ئالّلَ خيطه؛

 حياته وعائش –قليل وهم – السامية بالمثل قتعلِّم بين البشر الحياةُ وتقاسمت. حياته في والفضيلة
 ونظرة ،شاؤمالتّ األول القسم على غلب وقد - األكثرون وهم – ومرها  وبحلوها وشرها، بخيرها الواقعة

 وفي. به والقبول معه عاملوالتّ متاح هو بما سليمالتّ انيالثّ على وغلب المعيش، الواقع من ازورار
 الذين الواقعيين استسالم نستسلم ال نافإنّ الواقع، عن فنبتعد المثاليين لوغُ نغلو أن نريد ال الذي الوقت

  . متفائلين في حياتنا نكون وعندئذ والتوازن،  االتزان  إلى نتطلع ماوإنّ وواقعهم، يومهم أسرى باتوا

  اإلنسان والقیم

6.. یتبع  مالحظة : ُیقبل من الطالب أي مخطط تفصیلي مناسب للمطلوب    
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  6 صفحة  
  

  : : الكتابيةالكتابية  هاراتهاراتالمالم  --  ثانياًثانياً
  

 أعماالً اإلنسانية سفر في سطّروا ،عظماء رجاٌل ةة واإلسالميتنا العربيماريخ القديم والحديث ُألالتّ في .23
 .أسطر عشرة حدود في سيرتها اكتب ثم ،ات تاريخنا المجيدشخصي ة منشخصي اختر رائدة،
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 انتهت األسئلة 


