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 أوالً : الفهم واالستيعاب :

 :ـ اقرأ اآليات اآلتية ثم أجب عما بعدها من أسئلة :0س
وا َوال يَْغتَْب بَعْ  يا "    سََُّّ ُكْم بَعْ أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا اْجتَنِبُوا َكثِيًرا ِمَن الظَِّنِّ إِنَّ بَْعَض الظَِّنِّ إِثٌْم َوال تََجسَََّّّ ا ُضََُّّ ُضًََّّ

ابٌ  َ تَوَّ َ إِنَّ اَّللَّ  ( (09َرِحيٌم ) أَيُِحبُّ أََحدُُكْم أَْن يَأُْكَل لَْحَم أَِخيِه َمْيتًا فََكِرْهتُُموهُ َواتَّقُوا اَّللَّ
 حدد من اآلية السابقة ما يأتي :أ ــ :   0س

  . منهجاً يمكن لإلنسان أن يسير عليه في حياته .     
.......................................................................................................................  
......................................................................................................................  

    . الكريمة اآليات في عنها المنهي السلوكيات أثر وُضحب ــ    
.......................................................................................................................  
.......................................................................................................................  

.......................................................................................................................  
 الطـــــوال الليالي رغوة ومن ر         الدهـ راعف من الحياة  ينحتون           :   9س

 واألوصال العــــــروق نابُضات        عـــــــــــــــــرايا مشنجات وأياد
 " اليامــــــــال"  مواكب وغابت ج       التــــــــا درة عن الباحثون أبحر

 الجمال وجــــــه الشقاء كاحتواء        احتواها والجفاف األرض تركوا
  .من األبيات  ذلك  دلل على  يكشف هذا النص عن ثقافة الشاعر وخبرته ،  -أ 

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

.......................................................................................................................  
    وُضح ذلك .  . تنازع الشاعر في األبيات السابقة عاطفتان   -ب 

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

.......................................................................................................................  
 ثانياً : الثروة اللغوية : 

   . اآلتية  المجاالت في(   أمن)      تصريفات من اسما وظف   :0س
  .      ......................................................(       المعامالت)    مجال في
  .      ......................................................(      الحماية والرعاية )    مجال في

 أكمل الفراغات فيما يأتي    : 9س 

 مفرد الوطاب                       .    آلل الوطــــــــاب وفي عادوا ثم..............................         

 جمع الصل       الحبال في نعومـــــــــــة تحاشى  الصلِّ  عُضِّه مــــن..............................                 
 ثالثاً : التذوق الفني :

  تعبر به عن مُضمونها .أمر  خبري ، صغ أسلوب آلتية  أسلوبهاالجملة ا"أ ــ  
 .وتقديرهم  الناس جميع من الواجب احترام  

....................................................................................................................... 
 أزل أذكر الليالي اللواتي    كنت فيها محلقاً كالهالل  لم -ب 
ْح الخيال في البيت السابق       مبيناً أثره في المعنى وُضِِّ

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

.......................................................................................................................  
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  رابعاً السالمة اللغوية  : 

 .الفقرة اآلتية   فيالوارد    )المكان ظرف الزمان، ظرف  (ُضبطا :  0س 
راسيَّة السَّنة  ندهاع المدرسة ،فننتظر إلى اصباح يوم، ونذهب كلِِّ  بُكرة الفوائد، نستيقظ كثيرة الدِِّ
 قسمها ،فنجلس إلى مجموعة كلُّ  منتظمة ،وتمشي صفوفا ساحتها فوق نقف الدخول ،ثم ساعة
                  .والمعرفةُ   يفيدنا العلمُ  حيث

....................................................................................................................... 
    . اجعل  الحال في الجملة اآلتية حاالً مفردة وغير ما يلزم   : 9س
 .      لهم هللا برزق فرحوا وقد الغواصون عاد    

....................................................................................................................... 
  .   بما هو مطلوب أمامها  كل جملة  أكمل:  3س
 (  مفردةــ  يعيش المؤمن  ........................     )    حال   

ِب  :  4س  : يأتي فيما النحوي الخطأ صوِّ

       ُالقاهرة إلى نسافر  اليوم .  
.......................................................................................................................  

 متأملٌ  األطالل  إلى الشاعر نظر   
....................................................................................................................... 

    خامساً التعبير :
 : اكتب في  أحد الموُضوعين اآلتيين

حدود خمسة  فيرسالة إلى صديقك تدعوه فيها إلى حسن التعامل مع اآلخرين وحسن الظن يهم  ــ0
 عشر سطراً  مراعياً األسس الفنية للرسالة .

  . للخاطرةمراعياً األسس الفنية ــ خاطرة تبين فيها مشاعرك  تجاه الوطن وأهمية الحفاظ على  تراثه  9
.......................................................................................................................  
.......................................................................................................................  

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

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

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

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

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

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

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

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