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 5102-5102           المستوى األول              تدريبات على منهج اللغة العربية

 

 :بجأ م  ث البحتري رعاشلل يلاتلا ي  ر عشلا تيبلا أر قاـ  0

 أتاك الربيع الطلق يختال ضاحكاً          من الحسن حتى كاد أن يتكل ما

 :اللغة في هذا البيت تميل إلى-

 ج ـ السهولة      ب ـ الصعوبة           أ ـ التعقيد  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 :بجأ م  ث المتنبي رعاشلل يلاتلا ي  ر عشلا تيبلا أر قاـ  5

 بما دون النجومِ  فال تقنع           إذا غامرَت في شرٍف مروِم   

 فطعُم الموت في أمر حقيٍر         كطعم الموت في أمر عظيمِ 

 :العناوين التالية هو أنسب عنوان للبيتين من-

 ِسْر إىل العلياءب ـ   الطموح           الواجب و أ ـ 

 د ـ النجوم عالية جدا     ج ـ املوت آٍت               

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 :بجأ م  ث يلاتلا ي  ر عشلا تيبلا أر قا .3

 المشيب برأسه فبكىجبي يا َسل ُم من رجٍل          ضحك ال تع

 ..."ال تعجبي"الواردة في البيت السابق  "ال"

 ج ـ حرف عطف  ب ـ نافية                       أ ـ ناهية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 :بجأ م  ث يلاتلا فير شلا يو بنلا ثيدحلا أر قا .4

 "ال يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين": قال رسول اهلل صل ى اهلل عليه وسل م 

 :في الحديث النبوي "ال"نوع -

 ج ـ نافية للجنس              ب ـ نافية   أ ـ ناهية           

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 :بجأ م  ث يلاتلا ي  ر عشلا تيبلا أر قا .2

 وال َسَكنا  ت  ـالوطنا          ال ساكناً أِلفَ  د فراِقها ـالعيُن بع

 :في البيت السابق مرتين، وهي ،على الترتيب، تدل  على (ال)تكررت 

 النهي/ ـ النهي ب    النهي/ أ ـ النفي

 النفي/ د ـ النفي     النفي/ ـ النهيج 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 :بجأ م  ث ةيلاتلا ةي  ر عشلا تايبألا أر قا .2

مـِع أقلَقـها      أال  تحسَّ كـرًى وال وسـنا           ريـ انٌة بالد 

 ليَت الذيَن أحب هم علـموا          وهـُم هنالك ما لقيُت هنا

 حتى تفـارَق روحـَي البدنا       ُمفارِقهم     ما كنُت أحسُبني

 :تيبلا يف "أتمنى أن يدرك أحبابي مدى معاناتي في البعد عنهم: "الفكرة التالية تدر و -

 الثاينج ـ    الثالثب ـ    األولأ ـ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 :بجأ م  ث عمرو بن اإلطنابة رعاشلل ةيلاتلا ةي  ر عشلا تايبألا أر قاـ  7

ِتي وَأبـى َبالئي     وَأخِذي الَحمـَد بالَثَمـِن الَربِيحِ        أبت لي عفَّ

 وَضـربي هاَمَة الَبَطِل المشيحِ         وِإعطائي على المكروِه مالي  

 َمكاَنِك ُتحَمـــِدي أو تستريحي       وَقولي َكلَّما َجشأت وجاَشت  

 وأحمي بَعُد عن ِعرٍض َصـِحيحِ           أَلدَفَع َعن مآثَر صـالحاٍت  

 :بصفتين من الصفات التاليةالنص  هذا  تمتاز لغة-

 د ـ السهولة       ج ـ الصعوبة  ب ـ الركاكة       أ ـ اجلزالة     

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 

 :اقرأ النص التالي ثم أجبـ  8

أخيت فما تزال يف املرحلة .... يدرس يف كلية اآلداب،  أخي ....أنا أدرس يف كلية اإلدارة واالقتصاد، 
 .الثانوية

 :أداتا الربط المناسبتان على التوالي هما-

 د ـ و، أّما   ج ـ أّما، حيث  ب ـ مث، و   بلأ ـ و، 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 :بجأ م  ث يلي ام أر قا . 9

 :جاء في كتاب األيام لطه حسين

ترشد اخلادم وترشد كان جالسا  إىل العشاء بني إخوته وأبيه، وكانت أمه تشرف على حفلة الطعام، 
أخواته الالئي كّن يشاركن اخلادم يف القيام مبا حيتاج إليه الطاعمون، وقد خطر له أن يأخذ اللقمة بكلتا 
يديه بدل أن يأخذها بيد واحدة، ففعل ذلك ، فأما إخوته فأغرقوا يف الضحك، وأما أمه فأجهشت 

 .ما هكذا تؤخذ اللقمة يا بنّ : بالبكاء، وأما أبوه فقال

 :أسلوب الكاتب في هذا النص-

 د ـ إنشائي   ج ـ علمي متأّدب  ب ـ علمي   أ ـ أديب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 :بجأ م  ث نيتيلاتلا نيتمير كلا نيتيآلا أر قا .01

 :قال تعالى 

 " ْم ِقَياٌم َينظم  .86 -سورة الزمر "رمونَ مثمَّ نمِفَخ ِفيِه أمْخَرٰى َفِإَذا هم
 "  86 –سورة الفرقان  "َوِإَذا َخاَطبَـهممم اجلَْاِهلموَن َقالموا َساَلما. 

 :في اآليتين الكريمتين السابقتين، على الترتيب، هي" إذا"-

 ب ـ الشرطية، الفجائية   أ ـ الشرطية، الشرطية

 د ـ الفجائية، الشرطية   ج ـ الفجائية، الفجائية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 :بجأ م  ث يلي ام أر قا .00

 .وقف اخلطيب املفّوه قبيَل األصيل أمام امليكروفون، وألقى خطبة عصماء

 :الكلمة األجنبية في النص السابق هي-

 د ـ امليكروفون          ج ـ عصماء      فّوه                 ب ـ األصيلأ ـ امل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 :بجأ م  ث ةيلاتلا ةر ابعلا أر قا .05

 .يعتمد تقّدم التعليم كثريا  على التعامل مع تكنولوجيا املعلومات

 :البديل العربي لكلمة تكنولوجيا هي-

 د ـ استثمار               ج ـ تقنية   ب ـ تطّور    أ ـ أنظمة           

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 :بجأ مث يلاتلا ص  نلا أر قا .03

من % 6.3كشف مركز اإلحصاء يف أبوظيب أن نسبة املتعطلني يف اإلمارة بلغت مطلع العام اجلاري "
 ."أعوام 01ايل القوى العاملة، وذلك يف أدىن معدل للبطالة خالل إمج

 :ثقافة الكاتب في المقطع السابق-

 د ـ دينية ج ـ سياسية          ب ـ أدبية                  أ ـ اقتصادية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 :بجأ مث يلي ام أر قا .40

 :كتب أحد الطالب في مقدمة مقاله ما يلي  

 .يهدف هذا املقال إىل تشجيع املتفوقون على اإلشرتاك يف األنشطة االجتماعية املتنوعة

 :ارتكب الطالب خطأ  حنويا  وآخر إمالئيا ، واخلطآن مها على التوايل-

 فوقون، اإلشرتاكب ـ املت   ، األنشطةأ ـ املتفوقون

 د ـ اإلشرتاك، األنشطة   ج ـ اإلشرتاك، االجتماعية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 :بجأ ص التالي ثم  ـ اقرأ الن 20

، 0438ع سعيد العتيبة من أفضل شعراء اإلمارات، وقد ولد يف شهر مايو من عام يعّد الدكتور مان
، وحصل على شهادة البكالوريوس يف االقتصاد من جامعة 0486وأهنى دراسة املرحلة الثانوية عام 

وله حنو . ، ومن مث سافر إىل مصر؛ ليحصل على شهاداته العليا من جامعة القاهرة0484بغداد عام 
 .وانا  شعريا  أربعني دي

 :أنسب عنوان لهذا النص هو-

 ب ـ الشعر يف اإلمارات                    أ ـ أمهية مانع سعيد العتيبة

 د ـ سرية مانع سعيد العتيبة              ج ـ أفضل شعراء اإلمارات

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 :ـ اقرأ ما يلي ثم أجب 20

 .ذلك ال يؤدي إىل فساد الودّ ....... أختلف معك يف الرأي، .... 

 :أداتا الربط المناسبتان هما على الترتيب-

 د ـ رمبا، ما زال  ج ـ قد، غري  نّ ب ـ قد، لك  أ ـ رمبا، غري

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 :بجأ الي، ثم  الت ـ اقرأ النص 07

التنمية هي حتقيق زيادة سريعة تراكمّية ودائمة عرب فرتة من الزمن يف اإلنتاج واخلدمات نتيجة استخدام 
 .اجلهود العلمّية لتنظيم األنشطة املشرتكة احلكومّية والشعبية

  :لسابق هيالفكرة الرئيسية في النص ا-

 ج ـ تعريف التنمية        د ـ مراحل التنمية  أ ـ أمهية التنمية         ب ـ أشكال التنمية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 :ذي يليهماـ اقرأ العبارتين التاليتين ثم أجب عن السؤال ال 08

 .تدور حول الشمس جمموعة من الكواكب :ىلو ألا ةر ابعلا

 .يعّد اللون األزرق من أمجل األلوان :ةيناثلا ةر ابعلا

 :تضم نت العبارتان على الترتيب-

 .د ـ حقيقة، حقيقة  ج ـ رأيا ، رأيا    ب ـ رأيا ، حقيقة  أ ـ حقيقة، رأيا  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 :بجأ مث يلي ام أر قاـ  09

 :أنهى طالب مقااًل حول األدب اإلماراتي بما يلي

ترى، أال يتوجب علينا حنن الطالب، أن نبذل مزيدا  من اجلهد ملعرفة املزيد من املعلومات حول أدبنا 
 احملّلي؟

 :تفيد هذه النهاية االستفهامية في تحقيق كل ما يلي ما عدا-

 .فت النظر إىل موضوع حيتمل مزيدا  من البحثأ ـ تل

 .ب ـ تشّجع الطالب على البحث

 .ج ـ تقّدم معلومات إضافية عن األدب اإلمارايت

 .د ـ حتّفز الطالب للبحث عن إجابات حول األدب اإلمارايت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 :بجأ م  ث المتنبي رعاشلل يلاتلا ير عشلا تيبلا أر قاـ  51

 ...........أريد من زمني ذا أن يبل غني          ما ليس يبلغه من نفسه 

 :؛ هيالكلمة الناقصة المتوقعة التي تكمل البيت من بين الكلمات التالية-

 د ـ الزمنم   ج ـ الوطنم         ب ـ الّسقمم          أ ـ الشرفم       

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 :ـ حين نكتب السيرة الذاتية الوظيفية نراعي التوجهات التالية ما عدا 50

 مجيع التفصيالت املتعلقة باحلياةب ـ ذكر   أ ـ الصدق يف عرض املعلومات

 مراعاة الرتتيب الزمن للمعلوماتد ـ   لعناصر السرية ـ الرتتيب الدقيق ج

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 :ـ تضم السيرة الذاتية الوظيفية العناصر التالية ما عدا 55

 يةب ـ املؤهالت األكادمي    أ ـ أمساء األقارب

 د ـ املهارات والقدرات   ج ـ املعلومات الشخصية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 :ـ يتصف أسلوب السيرة الذاتية الوظيفية بكل ما يلي ما عدا 53

 والبعد عن التكرار ب ـ اإلجياز   أ ـ مراعاة السالمة اللغوية

 ةد ـ استخدام اللغة اجملازي    ج ـ الوضوح

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 :ـ يتجنب التقرير واحدًا من األمور التالية 54

 تقريرب ـ ذكر مصادر ال   أ ـ ذكر اهلدف من التقرير

 د ـ خالصة التقرير ونتائجه   ج ـ استخدام اللغة اجملازية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 :التاليين، ثم أجب نيي  ر عشلا ـ اقرأ البيتين 52

 بين العالميَن خرابُ الذي بيني وبينك عامٌر      وبيني و  ليتـ و 

 في كل منزل     نزلن به حب الفنا لم يحط مِ  فتات العهن كأن   ـ

 :ما يلي على -بالترتيب – يدل  الحرفان الناسخان اللذان وضع تحت كل منهما خط-

 االستدراك، التمّن د ـ ج ـ الرتّجي، التشبيه ب ـ التمّن، التشبيه  أ ـ التمّن، الرتّجي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 :بجأ ين، ثم  التالي نيي  ر عشلا بيتينـ اقرأ ال 52

 عين السخط تبدي المساويا لكن  ـ وعين الرضا عن كل عيب كليلٌة      و 

َ  لعــل تعجـل  بلومك صـاحباً       والـ تأن    ه عـذراً وأنت تلـومُ ل ََ

 :يدل  الحرفان الناسخان اللذان وضع تحت كل منهما خط على-

 د ـ االستدراك، الرتّجي ج ـ االستدراك، التمّن  ب ـ الرتجي، التمّن   أ ـ التمّن، الرتّجي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 :بجأ لتالي ثم  ـ اقرأ النص ا 57

هو أحد االضطرابات النفسية اليت تنتشر بني الناس يف عصرنا انتشار النار يف  االكتئاب النفسي"
وهو يصنف ضمن االضطرابات النفسية اليت حتول بسمة اإلنسان إىل حزن مقيم، وتتسم خبلل . اهلشيم

 .يف املزاج والنفور من األنشطة -أو احلاد واملتسارع أحيانا   -وأهم ما مييزه االخنفاض التدرجيي . يف املزاج

وأعتقد أّن اإلنسان ميكن أن ينتصر على االكتئاب مبمارسة األنشطة املختلفة اليت جتعل روحه أكثر 
 ".اخضرارا  

 :استناداً إلى النص السابق حدد المعلومات الصحيحة مما يلي-

 االكتئاب النفسي هو اضطراب عضوي أ ـ

 االكتئاب النفسي يف عصرنا احلايلب ـ يزداد انتشار 

 صابني به من األنشطة االجتماعيةج ـ االكتئاب النفسي ينّفر امل

 ال أثر لألنشطة يف حتسني املزاج د ـ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 :اقرأ القولين التاليين ثم  أجبـ  58

 ".سي د األخالق الحلم" :لو ألا لو قلا

 ".فأول ما يحب أن تفعله هو االستيقاظ من النوم حلمكتحقق  إذا أردت أن" :يناثلا لو قلا

 :تشير كلمة الحلم في العبارتين على التوالي-

 الصرب والتعّقل /التعّقلالصرب و  ب ـ   الصرب والتعّقل /ما يراه النائم أ ـ

 ما يراه النائم /شجاعة واجلرأةالد ـ    ما يراه النائم /الصرب والتعّقل ج ـ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 :ثم  أجب في المأثور الشعبي اقرأ القول التاليـ  59

 ".دربك أخضر بإذن اهلل"

 :أدق  ما تدل  العبارة التالية أن القائل يرجو للمستمع أمراً مما يلي-

 ب ـ احلرية والكرامة   أ ـ السالمة وتيسري حتقيق اهلدف

 د ـ الصحة والعافية   ج ـ الثراء وحتّسن الوضع املعيشي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 :، ثم  أجبلشاعر القروي عن الشهداءل اقرأ البيت الشعري التاليـ  31

 ُعددا يوَم الن زاِل ولم يستعظموا       َعدداً إن  صاحبوا الس يَف لم يستكثروا 

، على الترتيب، على-  :تدل الكلمتان اللتان تحتهما خط 

 اآلالت /د ـ اجلنود  اجلنود /ج ـ اجلنود اجلنود /ب ـ اآلالت  جلنودا /أ ـ اجلنود

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 :ثم  أجب مجنون ليلى اقرأ البيت الشعري  التالي للشاعرـ  30

 يقالُ : فقالَ أأنت أخو ليلى؟  شارٌد       لظبٍي مرَّ بي، وهو أقولُ 

 :أفعال -الترتيبعلى - الثة التي وضع تحت كل منها خط هياألفعال الث-

   لوم، مبن للمجهول، مبن للمعلومأ ـ مبن للمع

 لوم، مبن للمجهول، مبن للمجهولب ـ مبن للمع

 لوم، مبن للمعلوم، مبن للمجهولج ـ مبن للمع

 للمعلوم، مبن للمجهولهول، مبن د ـ مبن للمج

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

  :ـ اقرأ األبيات التالية ثم أجب 53

 :ء الشيخ زايد رحمه اهللقال حمد بو شهاب في رثا

ــع النهر، إذ يتدفقم   يا زائد اخلريات هنجك واضٌح          صاٍف، كنب

 :هي في البيت السابق الكلمات التي وردت على صيغة اسم الفاعل-

 ب ـ زائد، واضح، صافٍ    أ ـ زائد، هنج، واضح

 د ـ زائد، واضح، النهر  ج ـ اخلريات، واضح، صافٍ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 

 



13 

 

 :اقرأ اآلية الكريمة التالية ثم أجبـ  33

ُنونَ ": قال تعالى َناُت َوَلُهُم ال بـَ ِتِهم  َأِلَربَِّك ال بـَ ف  تـَ  .049-ة الصافات سور  "َفاس 

 :احتوت اآلية الكريمة على أسلوب-

 د ـ هني  ج ـ تفضيل  ب ـ تعجب  أ ـ استفهام

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 :أجب ثم   الجملة التاليةاقرأ  ـ 34

 .شهاب في ثالثينيات القرن العشرينولد الشاعر حمد بو 

 :سنٌة واحدة مما يلي تحق ُق التعبيَر السابق، هي-

 0461ـ  د  0481ج ـ   0498ب ـ   0404أ ـ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 :، ثم  أجبفي وصف حصانهالتالي  القيس  ئامر  اقرأ قولـ  32

بٍِر معاً      كجلمود صخٍر حط ه السيلُ  ِبٍل ُمد   من َعلِ  ِمَكر  ِمَفر  ُمق 

ِبل ـ مُ : )الكلمتان- ِبرُمق   :على الترتيب هما( د 

 اسم فاعل /ب ـ اسم مفعول   اسم مفعول /أ ـ اسم فاعل

 اسم فاعل /د ـ اسم فاعل  اسم مفعول /ج ـ اسم مفعول

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 :ثم  أجب مجنون ليلىللشاعر  اقرأ البيتين الشعريين التاليينـ  32

 إذا ذُكرت ليلى يشد به قبضا               طَــــاِئرٍ  َمخــاِلبِ كأنَّ ُفؤاِدي في 

َجِعيوُأغ َشى فَـُيحمى لي ِمَن األر ِض  َياناً َفأل َتزُم األر َضا        َمض  َرُع أح   َوأص 

 :على الترتيب وضع تحت كل منها خط هي التيالكلمات -

 ب ـ اسم آلة، اسم آلة، اسم مكان      ـ اسم مفعول، اسم فاعل، اسم مكانأ 

 عل، اسم مفعولد ـ اسم تفضيل، اسم فا  ج ـ اسم آلة، اسم فاعل، اسم مكان

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 :التالي ثم  أجب المتنبي اقرأ قولـ  37

 ما كل  ما يتمنى المر يدركُه      تجري الرياح بما ال تشتهي السفنُ 

 :لغة الشاعر في البيت السابق-

 د ـ صعبة  ج ـ معقدة  ب ـ واضحة   أ ـ غامضة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 :اقرأ القول الشعبي  التالي ثم  أجبـ  38

 ".يلي ما لو يديم ما لو يديد" 

 :أفضل تفصيح للعبارة السابقة هو-

 ب ـ من يهمْن يسهِل اهلوان عليه   اٍض ليس له حاضرأ ـ من ليس له م

 مة تبن األرض بسواعد أبنائهااألد ـ    ج ـ حافظ على تراثك األصيل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 :اقرأ البيتين الشعريين التاليين ثم  أجبـ  39

 إذا الريُح مالت مال حيث تميلُ    وال خير في ود امـرئ متلو ن    

 ولكن هم في النائبــــات قليلُ         إلخوان حين تعد هم   وما أكثر ا

 :الكلمة التي تدل على معنى المصائب في البيتين هي-

 د ـ الريح  ج ـ تعّدهم  ب ـ النائبات  أ ـ متلون    

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 :ثم  أجب مالك بن الريب اقرأ البيت الشعري  التالي للشاعرـ  41

ي َن الط بيب المداويا  وفي الر مل من ي نسوٌة لو شهدنَني      َبَكي ن وَفدَّ

 :هو( الط بيب)و( الر مل)الضبط اإلعرابي الصحيح لكلمتي -

 (بالكسر: الّطبيبِ )و( بالكسر :الّرملِ )ب ـ   (بالفتح: الطّبيبَ )و( بالفتح: الّرملَ )أ ـ 

 (بالفتح: الّطبيبَ )و( بالضمّ : الّرملم )د ـ   (بالفتح: الطّبيبَ )و( بالكسر: الّرملِ )ج ـ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 :أجب اقرأ البيت الشعري  التالي ثم  ـ  40

 يا عيُن للناس أعينُ : وعينَك إن أبدت  إليك معايباً        فصن ها وقل

 :األسلوب الذي لم يرد في البيت السابق هو-

 دـ الشرط  ج ـ األمر  ب ـ النداء  أ ـ النهي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 :اقرأ النص  التالي ثم أجب ـ  45

 .كان الشافعي يستيقظ في الليل؛ ليدو َن فكرة خطرت له

 :تشبه داللتها في واحدة من الجمل التالية" ليدو ن"داللة الالم في الفعل -

 رضب ـ ينتمي الشهيد لأل  ـ لتنتبه إىل الدرس أيها الطالب أ

 نفسيد ـ أقرأ ألثّقَف     ج ـ هلل دّرك

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 :أقرأ الجملة التالية ثم أجبـ  43

 .ال تصاحب  رفيق السوء

 :داللتها واحدة من الجمل التاليةفي تشبه في العبارة السابقة ( ال)داللة األداة -

 ب ـ ال بّد مما ليس منه بد  ري يف وّد امرئ متلونأ ـ وال خ

 .01 –سورة القلم  "وال تطع كّل حاّلٍف مهني"د ـ   ج ـ الريح ال ختمد نار الفقدان

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 : لتالي ثم أجباقرأ شطر البيت اـ  44

 ما أضيق العيَش لوال فسحُة األمل  ... ... ... ... ... ...

 :داللتها واحدة من الجمل التاليةفي تشبه  في الشطر الشعري  السابق (ما)داللة األداة -

 ب ـ ما أطيبم الطعام بالنسبة إليك؟   !أ ـ ما أبعَد العيَب عن شريف

 ي من السوق ما يعجبند ـ أشرت     أبقى خريٌ  ج ـ ما عند اهلل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 .الن ابغين...........  أكرمت الجامعُة 

 :المفعول به المناسب للفراغ في الجملة الس ابقة، هو-

 علماؤها.د  أهامعل.ج  علماءها.ب  مائهاعل.أ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 :اقرأ النص  التالي ثم أجب .42

الط عام، بل  كان قليل األكل صباحاً، ال ألن ه كان قليل الميل إلى) ذكر طه حسني يف سريته أّنه  

وكان يستحي أن يشرب على المائدة مخافة اضطراب . ألن ه كان يخشى أن يتغامز عليه إخوته

م إليه  (.القدح في يده، أو ال ُيحسن تناوله حين يُقدَّ

ابقة مفعواًل ألجله، هو-  :استعمل طه حسين في الفقرة الس 

 خمافة.د       اضطراب.ج     صباحا  .ب    قليل.أ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 :اقرأ الجملة التالية ثم أجب.47

يةً مشى   .وئيدةً  ِمش 

 :هيفي الجملة السابقة الكلمة التي تحتها خطٌّ - 

 مفعول معه .د  مفعول ألجله .ج    مفعول مطلق.ب  مفعول به.أ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 :اقرأ النص التالي ثم أجب  .48

أن  الل غة العربي ة باقية، ال تنافسها لغة أخرى، وال تستطيع الل غات كلُّها القضاء  اعلم  أيُّها الطَّالبُ 

 .اءها يعتز ون بها، ويرونها لغة عقيدتهم وماضيهم وحاضرهمعليها؛ ألن  أبن

ع َمالن في العبارة التي تحتها خطٌّ ، هما أسلوبا-  :األسلوبان المستـَ

 نداء/ هني.د  نداء/ أمر.ج  أمر/استفهام.ب  نداء/تفضيل.أ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 : اقرأ النص  التالي ثم أجب .49

قال الباحثون في عيادات العظام إن  الجسم عندما يقوم بهضم البروتينات الحيواني ة تنطلق نتيجة 

ي ة من األحماض إلى الدَّورة الدَّموي ة نان . ذلك كم  ومع التَّقدُّم في الس ن  تضعف الِكل يتان، وال تتمك 

ديل هذه األحماض بالكفاءة نفسها التي كانت عليها في مرحلة الشَّباب؛ لذلك يلجأ من تع

الجسم إلى طُرق بديلة لتعديل هذه األحماض وطَر حها، منها إطالق ماد ة كيميائي ة تحمي الت وازن 

 .القلوي  في الجسم

  :عرضت الفقرة الس ابقة مشكلًة، ووضَّحت  أن  لها سبباً، هو-

 الّتقدُّم يف الّسنّ .ب   ينات احليوانّيةهضم الربوت.أ

 َضْعف الكليتني.د   إطالق ماّدة كيميائّية.ج

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 :اقرأ النص  التالي ثم أجب .21

نين أنفسهم جسدي اً ونفسي اً ال شكَّ في أن  اإلدمان مشكلة كبرى  فهو يؤد ي إلى اعتالل . للمدخِّ

كما يؤد ي إلى ظهور مشكالت نفسي ة، كاإلجهاد والُعصاب . الجسد، وخصوصاً الجهاز العصبي  

 .والت وتُّر

ابقة الن تائج اآلتية ما عدا واحدة، هي-  :وردت لمشكلة اإلدمان في الفقرة الس 

 هاز العصيبّ اعتالل اجل.ب    اعتالل اجلسد.أ

 اإلجهاد الّنفسيّ .د    الّتوتُّر الفكريّ .ج

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 :اقرأ النص  التالي ثم أجب .20

دى الد راسات أن  الر صاص وقد أثبتت إح. للت لو ث أشكال متنو عة، منها الت لو ث بالر صاص   

دة، منها دث أضراراً متعدِّ إضعاف القدرة العقلي ة عند األطفال خالل : المنطلق في الهواء ُيح 

ومع ذلك نجد اإلنسان المعاصر ُيكثر من استخدام األشياء التي . الس نوات األولى من حياتهم

ي ارات، ودخان المصان: ُتسبِّب زيادة الر صاص، مثل  .ع، وطالء المنازلعوادم الس 

 :الحل  الذي أوحى به الن ص  الس ابق لمشكلة الت لو ث بالر صاص، هو عدم اإلكثار من-

 دخان املصانع.ب    عوادم الّسّيارت.أ

 طالء املنازل.د             امللوِّثات استخدام.ج

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 :اقرأ النص  التالي ثم أجب.52

 :تُعرَُّف الث قافة بأن ها

 مجموعة من القيم والمعايير: أو الً 

لة باملعاين اليت يمعربِّ عنها       ترتجم هذه اجملموعة أسلوب حياة اجلماعة، وتنتقل من جيل إىل جيل حممَّ

 .األفراد بلغتهم

 األخذ من كل  ِعل م بطرف: ثانياً 

 . املراد هنا اإلملام بطرف من كّل ِعْلم، حبيث يعرف اإلنسان شيئا  من كّل ِعْلم    

 معرفة كل  شيء عن شيء : ثالثاً 

هذا األمر عكس األمر الّسابق، إذ إّنه الّتعمُّق يف شيء واحد ليس غري، وال عالقة للمثقَّف هنا      

 .باألفكار واألمور خارج اختصاصه

 :رزة في الفقرة الس ابقة، هيطريقة العرض البا-

 َضْربم األمثلة.ب  االنتقال من اخلاّص إىل العامّ .أ

 توظيف العناوين اجلانبّية.د   تأييد الّتعريفات باألدّلة.ج

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 : قال خالد بن صفوان يصف رجالً . 32

، وال عدوٌّ في الَعالنية)  (.ليس له صديق في السِّرِّ

 :الوصف الذي قدَّمه خالد بن صفوان للر جل يضم  معنيين على سبيل-

 الّتضادّ / بلةاملقا.د  الّتضادّ / الّذمّ .ج املقابلة/ الّتضادّ .ب  املديح/ الّتضادّ .أ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 :اقرأ الفقرة التالية ثم أجب.42

يطرة عليها . تـَُعد  الن فايات مشكلة خطيرة تتعق د عاماً بعد عام ائلة يمكن الس  فالن فايات الصُّل بة والس 

يطرة أم ا الملوِّثات الغازي ة فهي مشكلة، إذ يصعب الس  . في أي ة بقعة من األرض تمهيداً لمعالجتها

 .عليها في كثير من األحيان

 :طريقة العرض البارزة في الفقرة الس ابقة، هي-

 َضْربم األمثلة.ب   ذِْكر اخلاّص بعد العامّ .أ

 تقدمي الرباهني.د   تأييد األفكار باألدّلة.ج

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 :التالي ثم أجب اقرأ النص  .22

ب الث ورة التِّكنولوجي ة قبل أن يفوتنا الِقطار، فإن نا في عصر   إذا كن ا نتكل م عن محاولة اللََّحاق برَك 

الحاسوب والط اقة الن ووي ة نرى أن  الط ريقة المث لى لذلك أن ُيصبح البحث الِعل مي  جزءًا ال يتجز أ 

 .من ثوابت تعليمنا الجامعي  

 :أن نعجز عن الل حاق بـــ: ، هي(قبل أن يفوتنا القطار)ة إيحائي ة لعبارة أنسب دالل-

 معرفة الطّاقة الّنووّية. ب    قطار املعرفة احلاسوبّية.أ

 ركب الثّورة الّتكنولوجّية.د       طريقة البحث العلمّي .ج

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 :بجأ م  ث نييلاتلا نيي  ر عشلا نيتيبلا أر قا :22

ر  عجوٌز تـَُرج ي أن تكون فتي ةً  َدو دب الظَّه   وقد َنَحَل الَجن َباِن، واح 

ر؟وهل ُيصل  تروح إلى العط ار تبغي شبابها ه   ح العط ار ما أفسد الدَّ

 :، هوفي البيتين السابقين الغرض الشِّع ري   -

 االعتذار.د  اهلجاء.ج  الفخر.ب   املدح.أ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

ر األندلسي  ل ةيلاتلا ةير عشلا تايبألا أر قا. 27  :بجأ م  ث لش اعر ابن زُه 

َلتاَي كلَّ ما رأتا   إن ي نظرُت إلى المرآة إذ ُجِلَيت    فأنكرت  ُمق 

ي خاً لسُت أعرفه  وكنُت أعهُدُه من قبل ذاك فتى   رأيُت فيها ُشيـَ

 (يا أبتا)صارت ُسَلي مى تنادي اليوم               وقد( يا أخي)كانت ُسَلي مى تنادي 

ابقة أن  الر جل ال-  :ن اظر إلى المرآة أصبحيُفَهم من األبيات الس 

 صغريا  يف املرآة.د  كبريا  يف الّسنّ .ج قبيحا  يف الّشكل.ب  مجيال  يف اهليئة.أ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 :بجأ م  ث لش اعر إبراهيم الغز ي  ل نييلاتلا نيي  ر عشلا نيتيبلا أر قا. 82

 ال يـَل َدغنََّك إن ه ثـُع بانُ           أيُّها اإلنسان  احفظ  لساَنكَ 

 كانت تهاب لقاَءه الشُّجعانُ  كم في المنابر من قتيل لسانه

ابقين بين -  :جمع الش اعر في أسلوب البيتين الس 

 املباشرة واحلقيقة.د  اخليال واجملاز.ج الوضوح واملباشرة.ب  احلقيقة واخليال.أ
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 : بجأ م  ث لجاحظل يلاتلا ص  نلا أر قا .92

فيه أطال إمتاَعَك، وَشَحَذ ِطباَعَك، وَبَسَط لساَنَك، وفخَّم ألفاَظَك،  الكتاب هو الذي إن  نظرتَ )

ر  (.ومنحَك تعظيم العوام ، وصداقة الملوك، وعَرف َت به في شهٍر ما لم تعرف ه من أفواه الرِّجال في َده 

 :نستطيع أن ننسب الن ص  الس ابق إلى-

 لقصصّي؛ ألنّه يستند إىل احلكايةا الفنّ .ب  ملسرحّي؛ ألّنه يعتمد على احلوارالفّن ا.أ

ْعر؛ ألنّه يستعمل اجملاز فنّ .د   فّن املقال؛ ألّنه يعرض فكرة.ج  الشِّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 :بجأ م  ث ماضي يلش اعر إيليا أبل يلاتلا ي  ر عشلا تيبلا أر قا. 21

مٌة وال أنَت فـَر َقدُ  ال َتِمل  بوجهَك عن ي يا أخي  ما أنا َفح 

وي ان الل ذان تحت-  :هما خطٌّ، هماكلٍّ من  األسلوبان النَّح 

 هني/ نداء.د  هني/ أمر.ج   نفي/ استفهام.ب  ينف/ نداء.أ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 :ورد في نص  قصصي  ما يلي .20

اُم، يعرفني القاصي والد اني، وال يوجد من يق.. يبدو أن َك ال تعرفني أنَت صحفي  . ف أماميأنا همَّ

ُعد  إلى بيتَك وعملَك، دعنا وشأننا، فاإلهانة .. أنَت تفهمني طبعاً .. موهوب وال ضرورة لإلساءة إليك

 .هذا إذا أردَت الخروج من هنا سالماً .. أريد أن تذكر لي عنوانكَ .. صعبة على شخص مثلكَ 

 :خصي ة هم ام بـالقضي ة التي يعالجها الن ص  القصصي  الس ابق، هي َوص ُف ش-

 احِلْلم.د   املكر.ج   العنف.ب    اللُّطف.أ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 :ورد في نص  قصصي  ما يلي .25

د ة صفراء، ويغطسونها في ماء فهم يأخذون ما. كانت طريقة الكبار في صبغ الث ياب تُثير فضولي

فاستشرُت صديقي، فنصحني . راودتني الر غبة في تجربة ذلك. أسود، فيحصلون على لون أزرق

ولم أكد ُأن ِزل . أخذُت الغطاء الث مين، وعدوُت به إلى الس احة. أن أصبغ غطاء المائدة باألزرق

تي الهثًة،   .شلت الغطاء من يدي وهي توبِّخنيوانتطََرَفه في الحوض النِّيلي  حت ى أقبلت جد 

ابق بـ -  :توحي العبارة األخيرة التي ُوِضع تحتها خطٌّ في الن ص  القصصي  الس 

 رغبة الطّفل يف حماكاة الكبار.ب  رغبة اجلّدة يف توبيخ الّطفل.أ

 ِحْرص اجلّدة على الغطاء الّثمني.د  رغبة اجلّدة يف عقاب الّطفل.ج

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 :ورد في نص  قصصي  ما يلي .23

جعلته بطاًل، لكن  بال !. ما أقسى الحربَ . جلس على عربة خشبي ة صغيرة، يدفعها بذراعيه 

ستذهب : قالت  . سم من خالل الد موعكانت تبت. تذكَّر أمَّه يوم ودَّعها. زفر زفرة حار ة!. ساقين

، يطل  (فاضل)إن ه صديقه القديم !. حامد: سمع صوتاً يهتف به. سار في الزِّحام.. وتعود إليَّ بطالً 

ي ارة  ... أي ام زمان: فرد  فاضل. أهاًل يا فاضل، أين أنت؟ وأين أي امَك؟: لوَّح له في سرور.. من الس 

 :لىاعتمد الن ص  القصصي  الس ابق ع-

 الّسرد واحلوار معا  .ب  الّسرد وحَده.أ 

 احلوار والوصف.د   دالوصف والّسر .ج 
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 :بجأ م  ث لقاص ة اإلماراتي ة أسماء الز رعونيل يلاتلا ي  صصقلا ص  نلا أر قا     .24

 أوفقد كانت زوجته . الر احة الل ذين افتقدهما منذ رحيل أم ه والحنان شعر عيسى بشيء من ) 

 .أم ه، ال يدري، تقف منه الموقف نفسه، وكان يكتفي بتقبيل رأسها احتراماً لها

 :هما خطٌّ علىكل من  الل ذان تحت( أو –و )يدلُّ حرفا العطف -

 ْكماالشرتاك يف احلم / االشرتاك يف احلمْكم.ب    الّشكّ / الّشكّ .أ

 الّشكّ / االشرتاك يف احلمْكم.د  االشرتاك يف احلمْكم/ الّشكّ .ج
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