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ظزظوظزظوظز                            

القرآنٌة التالٌة من سورة الُحُجرات ثم أجب : ـ اقرأ بتأنٍّ اآلٌاتِ  ) معارف(                     

بسم هللا الرحمن الرحٌم                                                   

ا ََل َيْسَخْر َقوٌم ِمْن َقْوٍم َعَسى َأْن َيُكوُنوا َخْيًرا ِمْنُيْم َوََل ِنَساٌء ِمنْ َأيَُّيا الَِّذيَن آَمُنو  َيا  ـ أ    

ِمْنُينَّ َوََل َتْمِمُزوا َأنُفَسُكْم َوََل َتَناَبُزوا ِباْْلَْلَقاِب ِبْئَس اَِلْسُم اْلُفُسوُق  ِنَساٍء َعَسى َأْن َيُكنَّ َخْيًرا        

يَماِن            الظالمون )* (َوَمْن َلْم َيُتْب َفُأْوَلِئَك ُىْم َبْعَد اْلِْ

ُكمْ َأيَُّيا الَِّذيَن آَمُنوا اْجَتِنُبوا َكِثيًرا ِمْن الظَّنِّ ِإنَّ َبْعَض الظَّنِّ ِإْثٌم َوََل َتَجسَُّسوا َوََل َيْغَتْب بَ  َيا ـب   ُُ ْع  
ا. َأُيِحبُّ        ًُ ( * ) ِخيِو َمْيًتا َفَكرِْىُتُموُه َواتَُّقوا المََّو ِإنَّ المََّو َتوَّاٌب َرِحيمٌ َأَحُدُكْم َأْن َيْأُكَل َلْحَم أَ  َبْع   

ُكْم ِعْنَد المَّوِ َأيَُّيا النَّاُس ِإنَّا َخَمْقَناُكْم ِمْن َذَكٍر َوُأنَثى َوَجَعْمَناُكْم ُشُعوًبا َوَقَباِئَل ِلَتَعاَرُفوا ِإنَّ َأْكَرمَ  َيا ـج    
,                                                    ْم ِإنَّ المََّو َعِميٌم َخِبيٌر)*(َأْتَقاكُ         

           معانً الكلمات:    

(  لقابًا تكرىوَنياأ َل تتبادلوا : َل َتناَبُزوا باْللقاب  )   ـ   وا(ِعيبوا وَل َتذمُّ َل تْمِمزوا  أنفسكم : َل ت )        
المعصية واْلثم (: وقُ ) الُفس ـ    اَلتِّيام واَلرتياب ( ـّن  :) الظَّ                                 

ما الموضوع العام لآلٌات السابقة ؟  ـ1    
............................................................................... ـ               

َهْت عنها اآلٌات :ِمَن األخالِق السٌبِة التً نَ   ـ 0    
     ............................................................................... أ  ـ           

      ............ ...................................................................  ب ـ          

ْر بأسلوبك معنى قوله تعال  ـ 3             (ٌراً من الظن , إن بعض الظن إثم) ٌا أٌها الذٌن آمنوا اجتنبوا كث :ىَفسِّ

   ......................... ................................................................................ ـ           

ن الغاٌة منها :ها وبٌّ حْ وضِ  ,ة ـبَ ـٌْ ـِ ( صورة قبٌحة للغ  ب اآلٌة )  متِ رسَ  ـ  4    

     ..................................................................... ـ الغٌبة ب تهشبّ ــ           

              ................... .................................................والغاٌُة منها  :   ــ          

 

 

 
 

 
 {            َربِّ اْشَرْح ِلي َصْدِري َوَيسِّْر ِلي َأْمِري}  

السؤال األول : 
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                   ظزظزظز

          الحادي عشر علمً وأدبً                        اللغة العربٌة                                    

:   ؤال األولـالس :  عـٌتب                                            

َدْت اآلٌة )  ج  ( مبد  ـ 5  ًً أكَّ اً للتفاضل بٌن الناس :هاماً من مبادئ اإلسالم وحددت معٌار أً  

.... ............................................................................المبدأ هو :  الـ  ــ          

  ........................................................ــ  وِمْعٌار التفاضل بٌن الناس هو :  الـ        

عِت األسالٌب اللغوٌة فً اآلٌات السابقة , هاِت منها مثاالً واحداً  لكلٍّ من األسالٌب التالٌة:   6 ـ  تنوَّ

.................................................................. :        ألمـرا  ــ         

...................................................................:       النهـً   ــ         

..............................................................… : الخبر المؤكد  ــ         

 =================================================                               

ً سمٌـُح القاسم :ٌقـولُ شاعـُر المقاومـِة الفلسطٌن ـ  ) معارف (                      

َمَعاِشي            –ما ِشْئَت  -ُد ـقِ ْـ ربُّما أف                                   
ربُّما أعِرُض لمبيع ثيابي وفراشي                                    

ـارًا.. وعَ                          اًَل .. وَكنَّـاَس شوارعْ َــّ تـربُّما أعَمُل َحجَّ  
  ْريانـًا .. وجائـعْ ـربُّما أْخُمـُد عُ                                    

دوَّ الشمسِ.. لِكـْن .. لن ُأَسـاِوْم ـيا ع                                   
لى آِخِر نبض                                   !!  في ُعروقي ... سأقـاِومْ  ٍٍ  وا 

مْن ترابي ٍٍ  مُبني آخَر شْبرـسْ ربُّما ت                                       
ْطِعُم لمسجن شبابيُـ ربُّما ت                                          

وْ ـمَـ ــمَي ُشعْ ـطِفئ في ليْ ُـ ربُّما ت                                     
ْدَلـةْ ـالعيِد بَ  ربُّما َتْحِرُم أطفالَي يومَ                                       

دوَّ الشمس .. لِكـْن .. لن ُأسـاِومْ ـيا ع                                    
لى آخر َنْبض                        !!  سأقـاِومْ    !! سأقـاِومْ  !!   في عروقي ..  سأقـاِومْ  ٍٍ  وا   

  معانً الكلمات :   ) معاشً : راتبً الذي أعٌش به (  ـ  )  عَ ـتـّ االً : حمَّ ـاالً(   ـ  )أُخمُ ـد : أسكُت وأسُكن (
(  وحقً أبٌع وطنً أساوم : لن لن )  ـ    (   ) شعلة : ضوء                                    

/,/,/,   

ـ َمْن ٌخاطُب الشاعُر فً األسطر الشعرٌة السابقة ؟  1   

..................................................................................... ـ       

السؤال الثانً 

               :
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.,.,. 

علمً وأدبً الحادي عشر                               اللغة العربٌة                                 

السؤال الثانً :  :ٌتبع                                            

    ؟  ابقةاألسطر الشعرٌة الس ـ ما النغمُة السابـدةُ فً  0 

...................................................................................... ـ         

:ٌراً عن ذلكاختر من المقطع السابق أكثر العبارات تعبحبُّ الوطن والتشبُُّث باألرض ( أدِب المقاومِة ) عنوانُ ـ   3 

.................................................................................................... ـ              

:  تاللـ  مْن ُصوِر المعاناِة القاسٌِة التً ٌعٌشها الشاعر فً ظل وحشٌة االح  4   

..   .............................................................................  ـ    أ           

   ..............................................................................   ـ  ب         

ْح من المقطع السابق ما ٌلً :  5  ـ وضِّ  

...... .......................... : الشمس فً العبارة ترمز إلى :   الشمس   (   وَّ دَ ــ  )  ٌا عأ             

ًَ   ـب           .....................................:   لَة (  : الداللة  فً لفظة شعلةـُشعْ  )  تطفا فً لٌل  

................................. للسجن شبابً  ( : نوع الصورة فً العبارة  هو : مُ عِ ـ ) تطْ   ج           

 

 

 

 

 

 

. 
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                                      إعداد : أحمد بدوي

    

قد تحلَّْت بأزاهٌر الرٌاحٌن ,وتجلَّْت فً ُحلٍل سندسٌةٍ  , الُمْشِرق قـُع ُحْسنِِه الُمؤنِ لَـ ِرِق ومطالَمشْ جنُة ... )       

ن.... ,البساتٌنمن    ٌْ َنْت فً ِمنّصتها أجملَ تزٌ ٌَّ اقم ُبُه انسٌاَب األرـِ ذانـِظلٌّ ظلٌل , وماٌء سلسبٌل , تنساب مَ  وتز  

ْتهاـواْكتنفَ  الهالة بالقمر, داقَ بساتٌن بِها إحْ ال تْ ـَ قد أحدق ..ها العلٌل.نسٌمُ  ً النفوسَ ٌحٌ ضٌ سبٌل , ورٌا بكل    

.(َهر زَّ ـِة للـامَ ـالَكمَ  تنافَ ـــاكْ     

م ) الجامع األموي فً دمشق ( :  ب ـ فً وصف جامعها المكرَّ

هَ ـووجَّ  َب لبنابه الولٌُد بن عبد الملكانتدَ  َن بناء وغرابة َصْنعٍة ,)هو من أشهر جوامع اإلسالم ُحسناً وإتقا    

نَّ  إلى ملك  ه بالوعٌد إْن توقََّف ـإلٌ مَ دَّ ـوتق الده ,ـاع من بـالقسطنطٌنٌة ٌأمره بإشخاِص اثنً عشر ألفاً من الصُّ  

  ِزلَْت ـفٌه , وأنْ  ًِ  قـُّ فً التأن غِت الغاٌاتُ وبل , فَشَرَع فً بنابه ...ناً بعد مراسلة بٌنهما..ـذعِ عن ذلك , فامتثل مُ  

ًُ  ُدُره ــجُ   ًّ ساء ن الذهبـم ًٍ  ا بفصوصـهكلُّ ًُ ُف ٌْ عَ ْت أشجاراً ـلَـ د ُمثِّ ـق , المعروف بالفَُس ْت أغصاناً ـوفُرِّ

ًة ـمنظوم  

بالفُُصوِص ببدابَع من الصنعِة األنٌقة .     

ُث به أن سارًٌة من سَ وَمرافِق هذا الجامع للغرباء وأهل الطلب كث     ٌَُحدَّ وارٌه لها وْقٌف ٌرة , وأغرُب ما   

ٌُعرَ  , المستند إلٌها للمذاكرة والتدرٌسٌأخذه  معلومٌ    .... راديِّ بالمُ  فُ أبصرنا بِها فقٌهاً من أهل أشبٌلٌة     

    ًّ بع ًّ  وٌجلس ةٍ ـَ ٌستند كل إنسان منهم إلى سارٌ, القراءة صباحاً  منْ  وعند فراغ ِالمجتمع السَّ   أمامه صب

ًُ اٌرَ ـوللصبٌان أٌضاً على قراءتهم جِ .  القرآن هـنُ ـٌُلَقِّ    ًٌ طَّ فً األشعار وغٌرهاـوٌعلِّمون الخ  .....معلومة  ـٌَة  

  ( ...وـْ حذال الصبٌان له باإلثبات والمَ ـتـْ زٌهاً لكتاب هللا ـ تعالى ـ عن ابـْ َتن   

ْح معنى كلٍّ من الكلمتٌن ال 1   تالٌٌن :ـ وضِّ  

............................................................... :  م ـِ األراق ـ                 

   ................................................................:  خاصـ إشْ               

كر اثنتٌن منها : وصف ابن جبٌر لجمال لدمشق عن  انطباعات متعددة فاذ ـ ٌكشفُ  0    

................           .................................................................  أ  ـ            

  .................................................................................  ب ـ          

   
;L;L;L; 
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                              :           

  

          ...........................................................................................................  

جبٌر فً المسجد األموي:ـ اذكر اثنتٌن من عادات المجتمع الدمشقً فً التعلٌم من خالل ما رأى ابن  4    

..     ................................................................................  ـ  أ            

..............................ـ  ..................................................... ب           

  :) أ ( لنوعٌن من المحسنات البدٌعٌةمّثلْ من الفقرة ,لفظٌة وهو ٌصف جمال دمشقلزٌنة الـ اهتمَّ ابن جبٌر با 5 

............................ ..........................:   ـ  مثاله  ............... : المحسن البدٌعًـ  أ          

  .........................    ..............................:   ـ  مثاله ............... ـ المحسن البدٌعً : ب       

: ٌلً,هاِت من الفقرة )ب( مثاالً واحداً على كلٍّ مما بالواقعٌة وصف ابن جبٌر للجامع األموي  ٌمتازـ   6   

......................................................:    ـ ألفاظ المكان     أ           

......................................................اء الشخصٌات : ـ أسم ب         

                  ......................................................:      ـ وصف العمرانج        

                               =============================================  

:      ــوـالنحـ ـ       ) مفاهيم (                       

أسبلة : اقرأ الفقرة التالٌة ثم أجب عما ٌلٌها من   ـ                              

      ) الخميفة عمرُ  بُن الخطاب مثاٌل  لمعدل والحزم والرحمة , عمَّ عدلو مشرَق اْلرِض ومغربيا 
ٍَ ْت عيناه خشيًة هلل , وكم ىَ ـَدر صوتو انتصاراً  لممظموم  !   استجاب اهلل لنبيو  عندما دعا قائاًل:       كْم ذرَّ فـَ

زة .ـمع الع موعداً ىجرتو  يومُ  كما كان , لمقوة قاً نطمَ مُ فكان يوم إسالمو , () الميم أعز اْلسالم بأحد العمرين   
 لقَـّبو الرسول استخرج من   بالفاروق , فكان كما أراده مُ فرِّ قَ ـاً  بين الحق والباطل , ولم يخْ َش  في اهلل لومـَة َلئـِم.

     الفقرة السابقة كالً مما ٌلً : 

.................................................  :  معطوفاً  اً اسم  أ  ـ                 

.................................................  :    فعالً ناسخاً   ب  ـ                

................................................. :   مصـــدراً     ج  ـ                   
وزوززو   

 
 
 

 وةوةو
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                                 ) مهارات (:            ـ  القـراءة  :   

من خطبة أبي بكر الصديقأ ـ      : بالخالفةلما ُبوِيَع      

،  ونيُـ فإْن رأيتموني عمى حقٍّ فأِعْين ُت عميكْم ولسُت بخيرُكْم ،ـيْ ـالناس، إني قد ُولِّ أييا       

ْن رأيتموني        فال طاعَة لي عميكمْ  صيتـُوُ المَّـَو فيكْم ، فإذا ع أطيعوني ما أطْعتُ  . ونيدِّدُ َفسَ  ٍٍ  عمى باطلوا 

     . وـُكْم عندي القويُّ حتى آخَذ الحقَّ منـوأُعفَ   ، وـَأَل إنَّ أقواُكْم عندي الُعيُف حتى آخَذ الحقَّ ل    

ُدونً : أرشدونً إلى الصواب (              ُت علٌكم : صرت والٌاً وخلٌفة (   ) َسدِّ ٌْ        معانً المفردات :  ) ولِّ

ما الفكرة الربٌسة فً الخطبة  ؟   ـ 1         

          ..........................................................  

) ال طاعة لمخلوق فً معصٌة الخالق  ( هات من خطبة أبً بكر ما ٌتفق مع هذا المعنى :  ـ 0         

              .........................................................................................  

ٌَّر مما بٌن الق  ـ 3        وسٌن  اإلجابة الصحٌحة لكل عبارة مما ٌلً : تخ  

دونً ( , فأعٌنونً )  إن رأٌتمونً على حقِّ  ـ أ              : وإن رأٌتمونً على باطل فسدِّ  

(  العدل  ـ  نصرة المظلوم     ـ  الشورى )   :  مبدأ تؤكد العبارة حرص أبً بكر على                    

ِرُكم ( : دْ ــ ) إنً قب               ٌْ ُت علٌكم ولْسُت بخ ٌْ ولِّ  

( الرحمة ـ التواضع ـ ) الصدقتبرز العبارة من مالمح شخصٌة أبً بكر صفَة :                    

          4 ـ  هاتِ  من الخطبة السابقة مثاالً واحداً   لكلٍّ من أنواع األدوات البالغٌة التالٌة : 

............................................ـ . :   ـ الحروف المؤكدة  أ                   

...................  .......................... ـ :  اإلنشابٌة األسالٌب ـ ب               

    ..................................ـ .......... :             ـ الطبــاق ج              

ها فً حدود سطرٌن اثنٌن  مستفٌداً من مهارات التلخٌص التً تعلمتها فً كتابك:  ب ـ اقرأ القطعة التالٌة ثم لخصِّ

ـأ له فً  ,لقد خلق هللا اإلنسان ) ٌَّ     فضرورة, حٌاته  وٌضمن له أسباب غذابه ما ٌكفل المحافظة على صحته,وه
   أنسجته لبناء وٌمّده بما ٌحتاجه , عملما ٌفقده بسبب ال الجسمَ  الغذاء لؤلحٌاء كضرورة الماء والهواء , ٌعوضُ 

عناصره كالَخْضروات المتوفرة فً بعض  ونمو عظامه , وٌقٌه من األمراض التً قد ٌسببها نقص المواد الحٌوٌة
 ٌجوعونما عند به األرض تجود , فكانوا ٌأكلون مماهذه الحقٌقة إلىن أجدادنا األوابل بفطرتهم ـِ طـَ وقد ف والفواكه.
أقوٌاء . فعاشوا أصحاء, بالشبع واالمتالء ,عن الطعام عندما ٌشعرون وٌْعـِزفون     

        ...............................................................................................................................  

                            ...............................................................................................................................           ;'; 

,M, 

الحادي عشر علمً وأدبً                           اللغة العربٌة                                                

  السادس:السؤال 
 ظ
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