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السؤال األول:

ثالث دجات ونصف
قد

أسندتها

شر

مسند

إذا أنت محّلت اخلؤون أمانة

فإنك

فال تظهرن ذم امرئ قبل خربه

وبعد بالء املرء فاذمم  ،أو امحد

وال تتبـعن رأي الضعــيف ،تقصـه

ولكن برأي املرء ذي العـقل  ،فاقــتد

متنى رجال أن أموت ،وإن أمت

فتلك سبيل ،لست فيها بأوحد

وقد علموا ،لو ينفع العلم عندهم

لئن مت ما الداعي عليّ مبخلد
()6

 .2حفلت األبيات السابقة بنصائح عظيمة .اذكر اثنتني منها.

...............................................................................................................
...............................................................................................................
()6

 .1حدد القضية اليت تناوهلا الشاعر من خالل فهمك البيتني الرابع واخلامس.

...............................................................................................................
.3

فال تظهرن ذم امرئ قبل خربه

وبعد بالء املرء فاذمم ،أو امحد
()6

ـ أعد عرض البيت السابق منثورًا بأسلوبك.

...............................................................................................................
...............................................................................................................
 .4ضع خطاً حتت املكمل الصحيح فيما يلي :أنسب عنوان لألبيات الثالثة األوىل)½( ...................... :
(فلسفة احلياة

السؤال الثاني:

ـ

اخلائن ال يؤمتن

ـ

نصائح خالدة ـ

الضعيف ال رأي له)

ثالث دجات ونصف

"ومهما تعددت وتباينت األصناف فإن اخلصائص الغذائية والعالجية لثمارها تبقى متقاربة إىل حد كبري ،فهي
حتتوي على غالبية العناصر الالزمة حلياة اإلنسان كالسكريات البسيطة سهلة اهلضم واالمتصاص ،كما حتتوي مثار
العنب على الربوتينات واألمحاض العضوية واألمينية واألمالح املعدنية .لقد استخدم العنب يف الطب القديم يف عالج
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كثري من األمراض وخاصة منها العصبية وااللتهابية واإلمساك ،حيث بني الشيخ ابن سينا يف كتابه "القانون يف الطب"
أهم فوائد العنب".
()6

 .2ما القضية اليت تناوهلا الكاتب يف الفقرة السابقة؟

...............................................................................................................
()6

 .1من خالل الفقرة السابقة  .اذكر دلي ًال علمياً ،ودليالً تارخيي ًا على أهمية العنب.

...............................................................................................................
...............................................................................................................
 .3اخرت املكمل الصحيح لكل عبارة مما يأتي من البدائل املعروضة عليك:
أ .متثل الفقرة السابقة من أجزاء البحث العلمي .......................
(مقدمة البحث ـ نتيجة البحث ـ جزءاً من منت البحث

(½)
ـ متهيدًا للبحث)

ب .من خالل قراءتك حبث "العنب ملك الفاكهة" ،يتبني أن نوعه......................... :

(½)

(وصفي اجتماعي ـ تأصيلي اقتصادي ـ وصفي علمي ـ تأصيلي ديين)
(½)

ت .هدف الباحث من هذا املوضوع.................... :
ـ االستفادة االقتصادية من العنب.

ـ االستفادة الغذائية من العنب.

ـ بيان آراء األطباء يف العنب.

ـ بيان أهم منتجات العنب.

السؤال الثالث:

أربع درجات
ذات يوم هبط الساحر من ماء السماء
أرض

األسود

فكسا

بالذهب

ورآه

القوم

فاستغرقهم

أنهم

من

الصحراء

هذا

الربيق

البيت

العتيق

وتناسوا

لذة

الكد

وأيام

األرق

وتناسوا

لقمة

العيش

يزكيها

العرق

فتناسوا

جاؤوا

من خالل األبيات السابقة حدد ما يلي:
()6

 .2القضية اليت تناولتها الشاعرة.

...............................................................................................................
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()6

 .1الرسائل اليت تريد الشاعرة إيصاهلا إىل اجليل اجلديد.

...............................................................................................................
()6

 .3أثرِ مضمون األسطر الشعرية من األول إىل الرابع بأسلوبك.

...............................................................................................................
...............................................................................................................
()6

 .4اخري املكمل الصحيح من بني البدائل املعروضة عليك فيما يلي:
ـ املوقف النفسي املسيطر على الشاعرة يف البيتني الثالث والرابع هو................... :
ـ الفخر باألجداد وكفاحهم.

ـ الضيق من ركون اجليل اجلديد للرتف.

ـ االنبهار بأثر ظهور النفط.

ـ األسى واحلزن لألثر السليب لظهور النفط.

السؤال الرابع" :خارجي"

ثالث درجات

"إن القول بأن االستيالء على الكويت تفرضه حتمية جغرافية تتمثل يف أن يكون للعراق واجهةٌ رحبةٌ ،ما هو
إال ذريعة للتوسع على حساب اآلخرين .ويذكرنا هذا املنطق مببدأ اسرتاتيجي قديم نادت به روسيا القيصرية،
ودعا إىل ضرورة "الوصول إىل البحار الدافئة" .فقد اختذ هذا املبدأ ذريعة للتوسع الروسي يف منطقة البلقان
للوصول إىل البحر املتوسط ،ويف جنوب غربيِّ آسيا للوصول إىل احمليط اهلندي ،ويف شرقيِّ آسيا للوصول إىل حبر
الصني واحمليط اهلادي .كذلك يذكرنا منطق كاتبنا "سعد البزاز" بالنظريات اجليوبوليتيكية يف عهد النازية
واليت نادت بضرورة حتقيق جمالٍ حيويٍّ ألملانيا بالتوسع يف شرق القارة األوربية وجنوبها ،حتى لو كان ذلك
من كتاب "عدوان على العقل"

على حساب دول وشعوب املنطقة".

()2

 .2استنتج اهلدف الذي يرمي إليه الكاتب من الفقرة السابقة.

............................................................................................................
()2

 .1ما املنطق الذي تتحدث عنه الفقرة؟ وما رأيك فيه؟

.......................................................................................................... ..
......................................................................................................... ...
" .3الوصول إىل البحار الدافئة ،ما هو إال ذريعة للتوسع على حساب اآلخرين"
أثر العبارة السابقة بتفاصيل مناسبة.

()6

.......................................................................................................... ..
......................................................................................................... ...
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السؤال اخلامس:
اقرأ الفقرة التالية ثم خلصها يف حدود الثلث:

()2

"ال ختلو الثقافات من وجود جيوب خمالفة للتيار الثقايف العام ،وتتمثل تلك اجليوب يف شرائح حمدودة احلجم من
الرهبان والنساك والدراويش ،ومن يقيدون أنفسهم بقيود غري مألوفة يف املأكل وامللبس والعالقات االجتماعية ،فضالً عن
التضييق على النفس فيما أحل اهلل من متع الدنيا الربيئة  ،وحتريم زينة اهلل اليت أخرج لعباده والطيبات من الرزق.
وال تثريب على ممثلي تلك اجليوب الثقافية؛ ألن ما يفعلونه يدخل يف نطاق احلرية الشخصية ،وال يشكل مساس ًا
باآلخرين أو تعدياً عليهم .هذا ما جرى عليه العرف يف جُلِّ الثقافات وعرب خمتلف العصور  ،غري أن أمراً طارئاً جد
على الواقع الثقايف العربي اإلسالمي ،وهو أن املنتمني إىل تلك اجليوب الثقافية املخالفة للتيار الثقايف العام خرجوا عن
حدود ممارستهم احلرية الشخصية إىل السعي لفرض تصوراتهم على األغلبية مستخدمني كل األسلحة املشروعة وغري
املشروعة ،ابتداء باملنابر اإلعالمية املختلفة ،وانتهاء باستخدام السالح وإراقة دماء األبرياء.
إن هذه الظاهرة حباجة إىل الدراسة والتحليل من قبل ذوي االختصاص ،ولعلنا نصل يف مقبل األيام إىل فهم مشرتك
لألمور حتى نتجنب الكثري من الصراعات اليت ال تفضي إال إىل املزيد من التمزق وتدمري اجملتمعات".
............................................................................................................
............................................................................................................
......................................................................................................... ...
............................................................................................................
............................................................................................................

السؤال السادس:

()2

اكتب بيتني شعريني مما حفظت يف جمال الشجاعة.
............................................................................................................
............................................................................................................
......................................................................................................... ...
............................................................................................................
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ثانياً :الثروة اللغوية:

 1درجات

اقرأ ما يلي ثم أجب عن األسئلة اليت تليه:

ـ لعل الذي يرجو رَدَاي ويدعي

به قبل موتي أن يكون هو الرَّدِي

ـ يا ألجدادي وكم أودى بهم طول الطريق

يف سبيل اجملد بني شهيد وغريق

ـ "وهلذا كان الدين من أقوى الوسائل اليت يعول عليها يف إيقاظ األمة".
ـ "كما يستعمل العنب يف الصناعات التجميلية بغية إبطاء وترية َهرَمِ اجللد".
(½) 1

 .2هات مرتادف ما حتته خط فيما سبق:
ـ رداي....................................... :

ـ الردي..................................... :

ـ أودى........................................ :

ـ يعول....................................... :

ـ هرم.......................................... :
()6

 .1وظف كلمة "اختلف" يف سياقني مبعنيني متباينني.

.........................................................................................................
........................................................................................................
(½)6

 .3وظف ثالث كلمات من تصريف "عقد" يف ثالث مجل من إنشائك.

.........................................................................................................
.........................................................................................................
........................................................................................................ .
()6

 .4اخرت املكمل الصحيح من بني البدائل املعروضة عليك فيما يلي:

أ" .ومتى صدقت الوطنية يف النفس أقرت كل شيء أجنيب يف حقيقته األجنبية ،فكان ذلك أقوى الذرائع
إىل اجملد الوطين"
ـ مفرد كلمة "الذرائع" ( ..................... :الذراع

ـ الذريع

ـ

الذريعة ـ الذارع)

ب" .جاؤوا ويف جعبتهم خري عتاد"
ـ مجع كلمة "عتاد"( ........................ :أعاتد ـ

5

أعاتيد ـ أعتاد

ـ

أعتدة)
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 1درجات

ثالثاً :التذوق الفين:
ـ "يا هلم واللؤلؤ املكنون يف جوف البحار
مل يزل يسأل عنهم كل ليل ونهار"

()2

 .2اشرح الصورة اخليالية يف السطرين الشعريني السابقني ،حمددًا طرفيها.

...............................................................................................................
...............................................................................................................
()6

 .1وضح أثر اخليال السابق يف املعنى.

...............................................................................................................
()6

 .3اجعل كلمة "اللغة" مشبهاً يف تعبري خيالي من إنشائك.

...............................................................................................................
()2

 .4اخرت املكمل الصحيح فيما يأتي:

به قبل موتي أن يكون هو الرَّدِي

أ ـ لعل الذي يرجو رَدَاي ويدعي

ـ احملسن البديعي يف البيت السابق( .................. :جناس

ـ مقابلة

ـ

سجع

ـ طباق)

ب ـ "فالدين هو الذي جيعل القلوب كلها طبقة واحدة على اختالف املظاهر االجتماعية عالية ونازلة"
ـ احملسن البديعي يف العبارة السابقة( ................. :جناس

ـ مقابلة

رابعاً :السالمة اللغوية :

ـ

سجع

ـ طباق)

 62درجة

اقر الفقرة التالية ثم أجب عن األسئلة بعدها:

"تشيع يف هذه املرحلة ظواهر سلبية عديدة ،منها تفشي العامية يف نطاق النشر والبث املرئي بصورة تلفت
النظر .وكان األمل أن تستثمر وسائل االتصال اجلماهريي كلها يف إشاعة الفصحى بني أفراد اجملتمع ،ولألسف
مل حيدث هذا".
()4

 .2أخرج من الفقرة السابقة ما يلي:
ـ توكيداً وبني نوعه................................................ :
ـ نعت ًا مجلة فعلية.................................................. :
ـ بدالً واضبطه...................................................... :
6
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ـ امس ًا معطوفاً واضبطه ............................................... :
()4

 .1أكمل الفراغ مبا هو مطلوب أمام كل مثال مما يأتي:
ـ أدراسة الطب تفضل  ................دراسة اهلندسة؟

(حرف عطف يفيد التعيني)

ـ سافرت إىل دولة .....................................

(نعت سبيب مضبوط)

ـ  ........................بني من يغضب لنفسه ومن يغضب لدينه.

(اسم فعل مناسب)

ـ العلم  ...................أساس نهضة األمم.

(توكيد لفظي)
()2

 .3صوِّب اخلطأ النحوي فيما يلي:
أ .ما أقل املخلصون يف زماننا.

......................................................................................................
ب .هؤالء املهندسني خملصون يف عملهم.
......................................................................................................
()6

 .4تعجب من "عظمة اللغة العربية" مستخدم ًا إحدى صيغيت التعجب القياسيتني.

..........................................................................................................
()6

 .5حذر زميلك من "الكذب" مستعيناً باسم فعل مناسب.

..........................................................................................................
 61درجة

خامساً :الكتابة:
ـ "التلفاز وسيلة إعالمية هلا إجيابياتها وسلبياتها".

اكتب موضوعاً تعبريياً حول املعنى السابق يف حدود مخسة عشر سطراً مستعيناً بفن من فنون
الكتابة اليت درستها( .املقال ـ اخلاطرة ـ الرسالة) مراعي ًا األسس الفنية للفن املختار.
.........................................................................................................................................................................................................
............................................................................ .............................................................................................................................
............................................................................ .............................................................................................................................
........................................................................................................................................................ .................................................
.................................................................................................. .......................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
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......................................................................................................... ................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
............................................................................ .............................................................................................................................
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