
 

 

  بد  بدنـــــــلم انـــــــاالم انــزحي   انـمجال : األ
 انشاعز : ابن انـزحم                        عــــــــــــا                                                      

 
وكان جده من أصـل  ، ( مٖٙٛ _ىـ  ُٕٕٔولد عمي بن العباس بن جريج، المعروف بابن الرومي، ببغداد ) تعريؼ بالشاعر:

 ، و يعد ابن الرومي من أشير الشعراء في العصر العباسي .  رومي
 :واالستيعاب الفهـ 

 الفكر الرئيسة : - 1
 ( ٗ  ٔ )                      .الصداقة الحقيقية تتجمى وقت الشدائد والمحن -      
 ( ٜ  ٘ )                 .صاحبو ويكاشفو عيوبو  ارحالصديق الصدوق يص -      
 ( ٗٔ  ٓٔ )         . بالكممة الطيبة والوجو البشوش يقابل األصدقاء أصدقاءىم -      
      ( ٙٔ  ٘ٔ )        في المصارحة والعتاب بين األصدقاء بقاء لمود وراحة لمنفوس -      

 مف الفكر الجزئية : - 2
 ( ٓٔالصديق ال تحقق لو الرفعة والمجد .)  األفعال السيئة التي قام بيا -      
 ( ٔٔما قام بو الصديق تجاه صديقو يقمل من قيمتو بين الناس . )  -      
 ( ٖٔ+  ٕٔالصديق الذي يعد ويخمف يشبو شجر الصفصاف يورق وال يثمر .)  -      
 ( ٗٔالصديق ال يرضى  من صديقو التظاىر بالود مع قمب ممموء بالجفاء . )  -      
 ( ٘ٔقضاء الشاعر حاجتو من عتاب صديقو أراحت نفسو . )  -      
 ( ٙٔيبقى الود ما بقي العتاب بين األصدقاء . )  -      

 ؿ ؟تكشؼ األبيات عف تواصؿ روحي بيف بني البشر ، فما مجاؿ هذا التواص -3
 الصداقة وما يعترييا من مواقف . -      

 :السموكيات التي تعمؽ التواصؿ الروحي بيف األصدقاء  - 4

 ُحْسن المقاء .              -صفاء القمب .                                 -       
 الصدق والمحبة .   -                    .    اإلخالص والتضحية  -       
 الوفاء بالعيد . –                         المصارحة .          –       
 البذل والعطاء .  -       

 الدوافع التي جعمت الشاعر يعاتب صديقه :  –5
 ظيور تغير في حال الصديق من مثل :  -      

 التخمي عن األصدقاء وقت الحاجة . -النفاق والرياء .                                   -               
 الغرور ، والتكّبر عمى األصدقاء  . –سوء المعاممة .                                   -               
 الكذب في الحديث .       –            عدم الوفاء بالوعد .                   -               

     



 

 

 هدؼ الشاعر مف عتابه لصديقه في النص : -6
 .تنبيو الصديق عمى أخطائو وعدم تكرارىا في القادم من األيام  -     
 تصفية نفوس األصدقاء من الضغينة والحقد . -     

 المشاعر واألحاسيس :  - 7
 االعتزاز بالصداقة الحقة . -                    .الحزن واألسى من تصرفات الصديق  -       
 النفور من جحود األصدقاء . -الحب الشديد لمصديق .                                     -      
 الرغبة في إعادة الود والصفاء بينو وبين صديقو .  -      

 ت : القيـ المستفادة مف األبيا - 8
 .اإلخالص لألصدقاء  –                       .الحرص عمى المودة مع األصدقاء  -      

 . المحبة والصدق بين األصدقاء –                  .الحرص عمى المصارحة بين األصدقاء  -      
 عدم مقابمة اإلساءة باإلساءة . –                                       نبذ النفاق والرياء . -      
 حسن المعاممة .   –التواضع لمناس وخاصة لألصدقاء .                        -      

 تظهر األبيات حرص الشاعر عمى ما بينه وبيف صديقه مف تواصؿ ، ففيـ يتمثؿ ذلؾ ؟ - 9
 عميو من أمور كّدرت صفو العالقة بينيما. يتمّثل ذلك في عتاب الشاعر لصديقو ومكاشفتو إياه فيما يأخذه -       

 :الحالة النفسية لمشاعر في البيت الرابع  - 11
 الشك وعدم الثقة باألصدقاء . -       

 ما األثر السمبي لتصرفات الصديؽ السيئة عمى الشاعر ؟ - 11
  باألصدقاء .كشفت أنو صديق غير مخمص ، مما ولد الجفاء وعدم الصفاء والبعد ، وسوء الظن  -     
ـَ تفسر ميؿ الشاعر إلى الهدوء في آخر القصيدة ؟  - 11   ِب

 ليقينو بأّنو يعاتب صديقًا ىو من خيرة أصدقائو ، كما أّنو كفء لممعاتبة وسوف يصمح من عيوبو ، وىو  -      
خالصو ، ومن ثم معاتبتو عمى أخطائو .          بذلك وصل غايتو من القصيدة بعد أن ذّكر صديقو بسابق وفائو وا 

 الصداقة لفظ مشتؽ مف الصدؽ ، حدد مف األبيات ما يؤيد ذلؾ . -13
 ( .؟ قول الشاعر في البيت الثاني : ) أين مصداق شاىد كان يحكي أنك المخمص الشديد اإلخاء  -      

 أبرز البيت الرابع األثر السمبي لتصرفات الصديؽ في نفس الشاعر ، وّضح ذلؾ . -11
 كان لذلك نتيجة سمبية إذ جعمت الشاعر يرتاب في أصدقائو ويسيء الظن ببعض تصرفاتيم .     
 ما المعنى الذي قصد إليه الشاعر في البيت التاسع ؟ -15

 قصد الشاعر أّنو بسبب حبو لصديقو ال يستطيع أن يسكت عمى أخطائو من دون أن يبّينيا لو ، كما أن العين  -     
 ال تستطيع أن تغمض وفييا من القذى ما يمنعيا من ذلك .       

 وكيؼ قابؿ الشاعر هذا الموقؼ ؟  ما الخطأ الذي ارتكبه الصديؽ في حؽ صديقه في األبيات ؟ -16
 ظاىره بالود وقمبو مميء بالجفاء ، وقابل الشاعر موقف صديقو بمصارحتو بعيوبو .ت -      
 ذلك الدور . وضِّح   ،ـ لألدب دور في التواصل الروحي ، والتقاء المشاعر71



 

 

 يتمّثل ذلك في عتاب الشاعر لصديقو ومكاشفتو إياه فيما يأخذه عميو من أمور كّدرت صفو العالقة بينيما.  
  خالل فهمك ألبيات النص استخلص عالمات األخوة الصادقة من  -81
عتــاب الشــاعر لصــديقو ومكاشــفتو إيــاه بعيوبــو التــي كــّدرت صــفو العالقــة بينيمــا ممــا يمــزم تعــديميا ومبادلتــو اإلخــالص   -  

 وكذلك بذل الوعود وتحقيقيا و الكممة الطيبة بينيما. . والوفاء
 للشاعر موقف من صديقه ، وضح هذا املوقف ، وبني أسبابه .– ٕٕ

 تظاىره بالود وقمبو مميء بالجفاء.أسبابه : قابل الشاعر موقف صديقو بمصارحتو بعيوبو . -املوقف : 
 

 الثروة المغوية :
ء    -اختر المكمل الصحيح مما بين األقواس . )    كفاءة  -81      (تكافؤ    -مكافأة -ُكـف 

 الطالب الفائقون على ..........مكافأة...... التفوق . حصل -8
 احلصول على الوظائف العليا جيب أن يكون حسب ال...كفاءة   . -2
 .....تكافؤ........ الفرص بني الناس من شروط العدالة . -3

 حدد معنى ما تحته خط فيما يلي :ـ 22

 ألحق به (صديقي ألاذى . ) .أسوم أنا ال  -أ       

 أسّعرها (البضاعة في السوق .    )  أسومذهبت  -ب     

 ـ وظف مرادف ما يلي يف مجل تامة :28
 برىة : مدة من الزمن ، جمعيا : ُبَره .                    ىفوات : سقطات وزالت

 اإلغضاء : السكوت والصبر .                                                             ىبك : افترض .
 جفاء : اليجر والغمظة .                ذرا : مفردىا : ذروة : قمة .

 أسوم : أوّجو وأسوق .        األكفاء :مفرده: كفء : الند والنظير
    التذوؽ الفني :

  : معنويةوال المحسنات المفظية -أ
 ) كشفت ، غطت ( ، ) بشر ، جفاء ( ، ) مخبوره ، دفين ( ، ) بذل ، أبى ( ،  : مف الطباؽ اإليجابي -         

 ) راحة ، عناء ( .                                  
 : ) ىْبك ، تيب ( .  مف الجناس الناقص -         

 الصور : -ب
 التشبيهات : -       

 ) أنت عيني ( : تشبيو بميغ ، ليوضح قيمة الصديق ومنزلتو في نفس صديقو .  -         
 ) البيتان الثاني عشر والثالث عشر كالىما ( : تشبيو تمثيمي : فصورة الصديق الذي َيِعُد وال يفي مثل  -         

 مر . ليدل عمى سوء ىذا الخمق .صورة شجر الصفصاف الذي يورق ولكن ال يث                              



 

 

 االستعارات : -    
 ) ال يكسب المحامد ( : استعارة مكنية ، شبو المحامد بشيء يكتسب حذف المشبو بو وأبقى عمى شيء من  -       

 لوازمو ، ليدل عمى عدم جدوى ما يفعمو الصديق في سبيل الحصول عمى الحمد .                                  
 ) ال يشتري جميل الثناء (:استعارة مكنية ، شبو الشكر بشيء يشترى حذف المشبو بو وأبقى عمى شيء من -      

 لوازمو ، ليدل عمى عدم جدوى ما يفعمو الصديق في سبيل الحصول عمى الحمد .                                  
 بو الحاجة بإنسان يكشف ، واليفوات بشيء مادي ) كشفت منك حاجتي ىفوات ( : استعارة مكنية ، ش -      

 ُيكشف عنو ، ليدل عمى حقيقة الصديق .                                           
 ) غطيت برىة بحسن المقاء ( : استعارة مكنية ، شبو حسن المقاء بالغطاء ، ليدل عمى انخداعو بصديقو .  -     
 الكنايات : -    

  : كناية عن الخداع وعدم اإلخالص ، وىي كناية عن صفة .  ) تحت مخبوره دفين جفاء ( -       
 األساليب : -ج
 حّدد نوع األسموب ، وما غرضه البالغي ؟  -ٔ       

 : أسموب استفيام ، غرضو : التحسر . أيف عهد ذاؾ اإلخاء ؟ -          
 : أسموب نداء ، غرضو : التودد .  يا أخي -          
 : أسموب استفيام ، غرضو : التحسر .  أيف ما كاف بيننا مف صفاء ؟ -          
 أسموب استفيام ، غرضو : التمني .أفال كاف منؾ ردٌّ ؟  -          

 عمؿ تكرار االستفهاـ في البيتيف األوؿ والثاني . -ٕ       
 ألسف لخيبة أمل الصديق بصديقو . تعميق اإلحساس با -          

 ما القيمة الفنية لمفعؿ ) كاف ( في البيتيف األوؿ والثاني ؟  -ٖ       
 تعميق اإلحساس بخيبة األمل . -          

ـَ توحي به كممة ) برهة ( ؟  -ٗ         ب
 توحي بسرعة انكشاف حقيقة الصديق .  -          

ـَ توحي به الجممة ا -5         العتراضية : ) ولـ أكف سيء الظف ( ؟  ب
 تؤكد حسن ظن الشاعر بالناس وصفاء سريرتو ، وبّينت أن سوء الظن باألصدقاء ليس خمقًا أصياًل لدى  -         

نما ىو أمر طارئ عميو لسبب خارج عن إرادتو .                 الشاعر ، وا 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 انـمجال : انـقزاءة نــهــمـكن فـ  جمـال معـلـن 

 بدحر انــــــمزأة فـ  أيــداث انــهجزة 
 الفكر الرئيسة : - 1

 في مساىمتيا في اليجرة النبوية . بوضوح المرأة في اإلسالم ظيردور  -      
 المرأة المسممة تحمل مسؤولية الدعوة والدفاع عن اإلسالم .  -      

 الجزئية :الفكر  -1
 حدث اليجرة بّين الدور الفعال لممرأة المسممة في التاريخ . -أ       
 موقف رقيقة بنت أبي صيفي في اليجرة أثبت قوة إيمانيا.  . - ب      
 مساىمة أسماء بنت أبي بكر في اليجرة دليل شجاعتيا الفائقة . -ج      

 ما الهدؼ مف كتابة هذا الموضوع ؟ - 3
  .الدور اإليجابي والبارز لممرأة في حمل أعباء الدعوة بيان  -   
 الرد عمى شبية انتقاص اإلسالم من حق المرأة. -   
 حث المرأة عمى التفاعل واإليجابية في الحياة المعاصرة.  -   

 ما وسيمة الكاتبة لتحقيؽ هدفها ؟  -1
 لتي تقمل من قيمة المرأة .عرض اآلراء المدعومة بالحجة والدليل لمرد عمى الشبيات ا -     
 تعرف ما يدور حول قضية المرأة من آراء واتجاىات . -     
 ذكر مواقف المرأة المشرفة مع الرسول _ صمى اهلل عميو وسّمم _ .  -     

  1حّدد القضية التي تناولتها الكاتبة في هذا الموضوع  - 5
 الشريفة، يؤكد عظيم أثرىا في الدعوة والمجتمع اإلسالمي. قيام المرآة بدور إيجابي في اليجرة النبوية -       

 حّدد الشخصيتيف النسائيتيف المتيف كاف لهما دور بارز في الهجرة النبوية . - 6
 أسماء بنت أبي بكر . -                   رقيقة بنت أبي صيفي . -     

 ما المجاؿ الذي تمكنت منه بعد قراءة هذا الموضوع ؟ - 7
 مجال التاريخ اإلسالمي ، وال سّيما دور المرأة العظيم في مسيرة األحداث الميمة في  تاريخنا .  -     

 اتسـ العهد المكي بسمتيف، حددهما. -8
 اليجرة إلى الحبشة فإلى مدينة يثرب)المدينة المنورة(. -البيعة.                    ب -أ     

 إلى المدينة؟ ما أسباب الهجرة إلى الحبشة ثـ -9
 اليرب من العذاب واالضطياد.   -الخوف من الردة واالفتتان.        ب -أ    
 واألنصار. صمى اهلل عميه وسمـ_عمؿ خوؼ قريش مف بيعة العقبة الثانية بيف النبي_ -11

 ألنيا كانت بيعة حرب يسالم بموجبيا األنصار من يسالم النبي ويحاربون إلى جانبو من يحاربو.  -     
 عمؿ انزعاج قريش مف الهجرة إلى المدينة أكثر مف انزعاجها مف الهجرة إلى الحبشة. -11

 ب وأن يقيم لنفسو مركزًا ىناك. إلى أتباعو المياجرين إلى يثر  صمى اهلل عميو وسمم_خوف قريش أن ينضم النبي_ -أ      



 

 

 ويشتد خطره الديني. صمى اهلل عميو وسمم_خوف قريش من أن تقوى شوكة النبي_ -ب     
 وقوع المدينة عمى الطريق التجاري لقوافل قريش، وفيو تيديد القتصاد قريش وتجارتيا.    -ج     
 ؟ عميه وسمـ _ _ صمى اهللما خيوط المؤامرة التي حاكتها قريش ضد النبي  -11

وذلـك بـأن يأخـذوا مـن كـل قبيمـة  _ صـمى اهلل عميـو وسـمم _اجتماع قريش في دار النـدوة واالتفـاق عمـى قتـل الرسـول  -
 ضربة رجل واحد فيتفّرق دمو بين القبائل . _ صمى اهلل عميو وسمم _فتى جمدًا ، ويعطى سيفًا ، ويضربوا الرسول 

 ؟منها  _ صمى اهلل عميه وسمـ _ ؟ وما موقؼ النبي ما دور رقيقة في الهجرة -13
 _ تفاصيل المؤامرة التي دبرتيا قريش بسرية تامة ، وأخبرتو  صمى اهلل عميو وسممنقمت إلى مسامع النبي _  -أدورها :   

 من بيتو توًا .أشارت عميو بالرحيل  -ب    كيف ائتمرت بو قريش ليقتموه لياًل وحذرتو من المبيت في فراشو           
 لنصيحتيا ، ولم يتردد في تصديقيا خاصة وأن الوحي قد نزل عميو  _ صمى اهلل عميو وسمم_ : استمع النبي  موقؼ النبي منها

 ينبيو من مكر قريش .                    
 ما دور أسماء بنت أبي بكر في الهجرة ؟  -11

 ._ وألبييا وىما في غار ثور مساء كل ليمة صمى اهلل عميو وسممن الزاد لمنبي _ يمأت -أ     
 نقل كل ما تسمعو أو تراه طيمة النيار دون أن تيتم إلى ما كان يعترضيا من عقبات وأخطار. -ب     
 إخفاء خبر اليجرة عن أقرب المقربين إلى أبييا، وىو جدىا أبو قحافة. -ج     
 مف روع جدها؟ ما الحيمة التي استطاعت مف خاللها أسماء أف تهدئ -15

 جعمت الحصى في كيس لتوىمو بأن والدىا ترك ليم مااًل ولم يأخذ كل المال معو. -     
ـَ ُسمِّيت أسماء بذات النطاقيف؟  -16  ِل

 ألنيا عندما وافت النبي في الميمة الثالثة في غار ثور لم تجد حباًل تعمق بو سفرة الطعام، فحمت نطاقيا وشقتو  -      
 اثنين فعمقت السفرة بواحد وانتطقت باآلخر، فأطمق عمييا النبي ىذا المقب.          

  ما الهدف الذي سعت إلٌه الكاتبة من موضوعها ؟ -1ٔ  

  .الدور اإليجابي والبارز لممرأة في حمل أعباء الدعوة بيان  -الهدؾ :   
 الرد عمى شبية انتقاص اإلسالم من حق المرأة. -   
 حث المرأة عمى التفاعل واإليجابية في الحياة المعاصرة.  -   

 حدد قٌمة مستفادة من الموضوع  :  -81
 التضحيو من أجل الدين  -تعظيم دور المرأة 

 استنتج المشاعر التً عبرت عنها الكاتبه فً موضوعها .     -81

 الفخر واالعتزاز بالدين اإلسالمي الذي كرم المرأة. -الدعوة   اإلعجاب بدور المرأة في نشر  -تقدير دور المرأة في الحياة   
 اذكر المعنى الذي استكشفته الكاتبة من حدث الهجرة . - ٕٓ

جنبًا إلى جنب مع الرجال، تتفاعل مع األحداث،  تإن المرأة لم تكن تعيش عمى ىامش الحياة بل كافحت وناضم -
 بل كانت سباقة في كثير من المضامين وقامت بأعمال يعجز الرجال عن القيام بيا أحيانًا . 

 عدد األعمال التً قامت بها المرأة فً أثناء الهجرة وبعدها . -ٕٔ

 شاركت في التخطيط وتنفيذ الميام الموكمة بيا  ىاجرت إلى الحبشة فارة بدينيا  وفي اليجرة إلى يثرب :  أثناء اليجرة



 

 

 

 شاركت في الجياد  بجانب الرجل وتحممت مسؤولية نشر الدعوة اإلسالمية : بعد اليجرة
 ( أمام العبارة ؼٌر الصحٌحة فٌما ٌأتً :   ( أمام العبارة الصحٌحة وعالمة )   ضع عالمة )   - ٕٕ
 ( هدؾ الكاتبة من عرض هذا الموضوع بٌان دور المرأة السلبً فً أحداث الهجرة ) -

 (   اتسم العهد المكً بسمتٌن هما البٌعة والهجرة .  )     -

 (   ).   اختارت الكاتبة فتاة ٌافعة فً السن لتثبت أّن عطاء المرأةفً سبٌل الدعوة ٌتوقؾ على سن معٌنة -

 واعتناقهن اإلسالم . –صلى هللا علٌه وسلم  –مباٌعة النساء للنبً بٌن داللة  - ٖٕ

 ٌدل على مشاركة النساء للرجال فً تحمل أعباء الدعوة.

  عالم تدل هجرة النساء إلى الحبشة ؟ -ٕٗ

 ٌدل ذلك على دور المرأة  منذ فجر الدعوة اإلسالمٌة وحرصها على المشاركة فً نشرها  

 مترادفها الكلمة مترادفها الكلمة

 عاجل الزؤام ِرَمةهََ  طاعنة

ٌّة وشاّبة ٌافعة  ؼضبا ؼٌظا َفت

 الخوؾ والفزع روع قاطعا   صارما

 قرر أزمع لٌسجنوك موثقا  لٌثبتوك

  وضح معنى ما تحته خط وفق السٌاق فٌما ٌأتً : –ٕ٘

 (       قاتلة عدوك بالرمح   .   )        لطاعنةإنك  =(         هرمة فً السن  .     )       لطاعنةإنك = 

  ( أمام العبارة غٌر الصحٌحة فٌما ٌأتً :  ( أمام العبارة الصحٌحة وعالمة )   ضع عالمة )  -ٕٙ

 (     أطلق الرسول علٌه الصالة والسالم على أم سلمة اسم ذات النطاقٌن .                            )     -

 (    لم ٌقتصر دور المرأة المجاهدة فً أحداث الهجرة على النساء الٌافعات .    )    -

 (   )     ." اعترضت أسماء أخطار كثٌرة أقلها الموت الزؤام " كلمة " الزؤام "  فٌما سبق تعنً : السرٌع -

 (    )     ترى الكاتبة أن المرأة كانت ممٌزة على الرجل فً حادث الهجرة  .          -

 (                  استمع الرسول علٌه الصالة والسالم لنصٌحة المرأة العجوز ٌوم الهجرة  .)     -

 (     حد الهرم.  مرادؾ ناهزت : قاربت  . )      ناهزترقٌقة امرأة   -   

  ارتٌاع ( –روائع  –تروٌع  –روعة  –اختر المكمل المناسب  : ) ُروع  –1ٕ

 الشعر العربً قصٌدة بانت سعاد ... روائع.....من =  

 النساء واألطفال ......... تروٌع. هجوم الكفار على المدٌنة أدي إلى=  

 األطفال والنساء فً سورٌا ........ روع.................= 

 ارتٌاع المسلم منصوتاالنفجارات أمر طبٌعً .....= 

 . روعةتنسٌق الرسول للهجرة ؼاٌة فً ال=  

 
 



 

 

 

 ـمجال : األبد  معـني مـن انـقلم حانـفضائـم حاالجتـاهـاث اإلجيـابلـت    
 انشاعز : إنـلاص فـزيــاث          يـــــديث انـنفـــض                                                     

البرازيــل ومــات فييــا ، صــور فــي شــعره ىــاجر إلــى ،  (م ٜٙٚٔ _ ٖٜٛٔ )شــاعر لبنــاني ، ولــد فــي لبنــان  تعريػػؼ بالشػػاعر:
حيــاة الشــقاء والبــؤس التــي عاشــيا الميــاجرون ، وعبــر عــن مشــاعر الشــوق والحنــين لمــوطن ، مــن شــعراء العصــبة األندلســية ، 

 أشير دواوينو : رباعيات الخيام ، أحالم الراعي ، عودة الغائب .
 الفهـ الشامؿ :

 الفكر الرئيسة : - 1
 والفضائل سبيل لرقي الفرد والمجتمع. التمسك بالقيم -      
 التحمي بالصبر عمى اليموم والبالء صفة النفس المؤمنة. -      
 الناس مختمفون في طباعيم فمنيم المرائي ومنيم الوفي الصادق. -      

 أظهر الشاعر القيـ والفضائؿ التي يجب أف تكوف طبعًا لدى كؿ الناس ، فكيؼ عبر عف ذلؾ ؟ - 1
 من خالل حث النفس عمى التحمي بالصبر عمى اليموم والبالء، واالبتعاد عن الظمم الذي يقير اإلنسان  -     

 ويشعره بالبؤس والحزن ، ورفض الذل واليوان والتحمي باإلخالص والوفاء.        
 بيف القيـ والفضائؿ التي أبرزها الشاعر في أبياته : - 3

 عوبات الحياة وآالميا.الصبر والثبات أمام ص -     
 التحمي باإلباء وعزة النفس ، والحفاظ عمى النفس من الضيم والذل . -     
 الوفاء بالعيد ، اإلخاء ،الصدق ، اإلخالص . -     
 نبذ المنافقين الخداعين –     

 ما الهدؼ الذي يسعى الشاعر إليه مف خالؿ أبياته؟ - 1
 حّث النفس عمى التحمي بالصبر عند المحن والمصائب ، ودعوة لمتمسك بالقيم الفاضمة ، والصدق في القول  -     

 واالبتعاد عن النفاق .          
 المشاعر واألحاسيس :  - 5

                 كراىية الظمم .                  -الحزن واألسى واأللم بسبب غدر األصدقاء .                 -      
 االمتعاض من بعض األصدقاء . -      األمل والتفاؤل برقي العالقات اإلنسانية.  –      
 الرغبة في إعادة الود والصفاء بينو وبين صديقو .  -      

 ما أثر التجربة الحياتية لمشاعر في تجربته الشعرية ؟ - 6
 يا خبرتو الطويمة بالناس وأوصى بالبعد عن الحزن عندما يصطدم عاش الشاعر تجربة ذاتية اجتماعية أنتجت -      

 اإلنسان بأنواع مختمفة من البشر ،ألن البشر مختمفون متقمبون فمنيم المرائي ومنيم الوفي الصادق فالشاعر        
 يخفف عن نفسو ىذه اآلالم من خالل الصبر.         

 .وضح من خالل النص أثر الظلم فً حٌاة األفراد والمجتمعات   - 7



 

 

 يورث الحقد والغّل والكراىية بين أفراد المجتمع ،  -      : ردـــــعلى حٌاة الف    

 يفكك أواصر المجتمع ، فينتشر فيو الطغيان وتضيع الوحدة ويضيع العدل .:  على حٌاة المجتمع 

 الفهـ الدقيؽ :
 الجزئية :مف الفكر  - 1

 صبر اإلنسان وتحممو اليم أىون من تفّضل الناس عميو. -     
 الرياء مرض اجتماعي خطير. -    
 اإلنسان متقمب بطبعو يرضى ويغضب. -    
 ليس في النار لمظمآن ماء . -    

 دؿ عمى األسباب التي جعمت الشاعر يمتمس األعذار لصحبه في تقصيرهـ تجاهه . - 1
 .الفقر الذي كانوا يعيشونو ، وخمو قموب بعضيم  من اإلخالص والعواطف اإلنسانية ، وخيانة بعضيم أيضا  -    

 بيف المقصود بالتعبيرات اآلتية : - 3
ن كان فيو تعب.                -أ   ) حمُمك مّن الناس ال شك أصعُب ( : تجنب تفّضل الناس عميك والرضا بما قسم لك وا 

 يوى نفس المرء فالنور غييب ( : ىوى النفس وعشقيا لشيء ما يعمي ويصم الفكر ، ويجعل ) إذا قاد ال - ب

 اإلنسان عبدًا مطواعًا ليا ، وىنا يقصد أن إظيار سمبيات الصديق أصبحت واجبة ، وفي ىذا معنى البيت        
 اآلتي لمبوصيري:       

ن تفطمو ينفطموالنفس كالطفل إن تيممو شّب عم                        ى             حّب الرضاع وا 
 فموال إباء مازج الطبع لم يكن      لمثمي مجيء في البراري ومذىب  -ج

بائي ورفضي لمذل والضيم ىو ما دفعني لمسفر و الترحال في أراضي اهلل الواسعة ، ففي   -         أي أن عّزتي وا 
 األرض منأى لمكريم عن األذى .           

 و مستقطر السموى من الصاب يتعب ( : من يحاول استخراج الشيء الحمو من الشجر المر فال بّد أنو  )  -د
 سيعاني كثيرا ولن يحصل عمى مبتغاه ، وكذلك من ينتظر  الخير من غير أىمو.                          

 ما السالح الذي يجب أف يتحمى به اإلنساف في المحف ؟ - 1
 والثبات ، وعدم اليأس من الحياة والرضا بقدر اهلل .الصبر  -       

 مـَ حذر الشاعر في أبياته ؟ وما القيـ الفاضمة المناقضة لها ؟ - 5
 حّذر من النفاق والخداع ، وعدم االنخداع بجميل القول . -      
 لعزة واإلباء . الصراحة اإلخالص . ا –الصدق في المعاممة   –اإلخاء  –القيم الفاضمة : الوفاء بالعيد  -      

 الصبر ، االعتماد عمى النفس . -والمكاشفة          
 عـّ ينهي الشاعر في البيت اآلتي : - 6

 وال ترتجي اإلخالص من كّل باسم        ففي الباسمين المبغض المتحبب       
 االنخداع بالمظاىر البراقة لكالم الناس وتصرفاتيم التي تظير الود وتخفي غير ذلك . -     



 

 

 ما موقؼ الشاعر مف كؿ مراء خداع ؟ - 7
 لوم وعتاب ومكاشفة ومصارحة بعيوبو ، والحذر من نفاقو ودعوتو لتمثل القيم الفاضمة وعمى رأسيا  -      

 الصدق في المعاممة .         
 المقصود بقوؿ الشاعر ) أف خبيث القوؿ في الصدؽ طيب ( ؟  ما - 8

ن كان فيو ذم وقدح فيو كالم  طيب . -       إن الكالم الصادق وا 
 

 علً أن الشاعر ٌتمتع بقدر كبٌر من الخبرة والحكمة من خالل النص .  قدم دلٌال -9

واالبتعــاد عــن الظمــم الــذي يقيــر اإلنســان  ويشــعره بــالبؤس مــن خــالل حــث الــنفس عمــى التحمــي بالصــبر عمــى اليمــوم والــبالء، 
 والحزن ، ورفض الذل واليوان والتحمي باإلخالص والوفاء.

 تخٌر اإلجابة الصحٌحة من بٌن البدائل التً تلً كل سؤال وضع خطاً تحتها فٌما ٌأتً :  -ٓٔ

 تأكٌد( -تدلٌل  -نتٌجة  -تعلٌل  -تفصٌل    -از ثانً بالبٌت األول                    ) إٌجالعالقة بٌن البٌت ال -أ 

 تأكٌد( -تدلٌل  -نتٌجة  -تعلٌل  -تفصٌل    -بٌن البٌت العاشر بالٌت التاسع:               ) إٌجاز العالقة   -ب 

 ٌد(تأك -تدلٌل  -نتٌجة  -تعلٌل  -تفصٌل    -عالقةالشطرالثانً بالشطراألول فً البٌت الثالث :    ) إٌجاز  -ج 

 وضح معنى ما تحته خط فً كل تعبٌر مما ٌأتً :   ـ 88 

 (     العطاء أؼثنً  .)   المن  ٌا ذا –(  الفخر بالعطاءالناس ٌانفس أصعب  . )    من فحملك - 

 الثروة المغوية :
 مجدب : مقفر .             تعذلي : تمومي وتعتبي .                  الغييب : الظالم الدامس ، جمعو : غياىب . 

 ولع : عشق .  الّسموى : العسل                                    الفخر بالعطاءالمن : 
                                                 أعاف : أترك .  

 مسالة ( –تسلٌة  –سلوان  –سلو  –) سلوى   كمل العبارات التالٌة بالمكمل المناسب من الكلمات التالٌة . أ – ٕٔ

  –صلى هللا علٌه وسلم  –للنبً  .....تسلٌة....كانت رحلة االسراء والمعراج = 

 لهم . .....مسالة ...... من أطعمة أهل الجنة ..السلوى....طائر = 

 سلو  اإلنسان ماٌقلقه خٌر له .      معناها  هجران ...= 

 للنفس ............سلوان........صبر المسلم على ما أصابه = 

  تخٌر اإلجابة الصحٌحة من بٌن البدائل التً تلً كل سؤال وضع خطاً تحتها فٌما ٌأتً : – ٖٔ

 

 جود( –بذل  –عطاء –فخر أبعدكلمة عن كلمة )من  (  :      ) -أ     

 

 الرجوع ( –البقاء  – الذهاب –مترادؾ كلمة )  مذهب ( هو : ) الراحة  -ب  

 

 نور ( – ظالم –وضوح  –مترادؾ كلمة ) ؼٌهب (: ) ضٌاء  –ج   

 

 الحلوى ( –طائر السمان  –العسل  -الماء لٌس من مترادفات كلمة ) السلوى ( :) –د 



 

 

 

     التذوؽ الفني :ـ ٖٔ
  والمعنوية : المحسنات المفظية -أ 

 من الطباق اإليجابي : )  مجيء ، مذىب ( ، ) أعاف ، أستحمي ( ، ) أرضى ، أغضب ( ،  -         
 ) النور ، غييب ( ، ) خبيث ، طيب ( ، ) المبغض ، المتحبب (.                           

 التشبييات : - الصور : -ب  
 يدل عمى سوء خمق اإلنسان الذي فطر عمى الشر .) إنك عقرب ( : تشبيو بميغ ، ل -         
 ) البيت الثالث عشر ( : تشبيو مرسل مفصل ، ليوضح حالو مع الناس .  -         
 ) البيت السادس ( : تشبيو ضمني : رجاء المساعدة من غير صديق ال جدوى منيا ألن اليدين ال يسري  -         

 فييما الدم لجفاف القمب . ليدل عمى فقدان األمل .                                                 
 ) مستقطر السموى من الصاب يتعب ( : تشبيو ضمني ،  رجاء الخير ممن تعود الشر ال يحصل ألنو  -        

 تحصيل الشيء الحمو من الشجر المر . من المستحيل                                                   
 االستعارات : -    

 ) عضيا األسى ( : استعارة مكنية ، شبو األسى بكائن يعض حذف المشبو بو وأبقى عمى شيء من لوازمو  -       
 ليدل عمى شدة تأثير األسى والحزن عمى اإلنسان .                              

 : استعارة مكنية ، شبو المن بشيء يحمل حذف المشبو بو وأبقى عمى شيء من لوازمو ، ) حممك مّن الناس( -      
 ليدل عمى ثقمو عمى النفس .                         

 ) القمب مجدب ( : استعارة مكنية ، شبو القمب بأرض جافة ال ماء فييا ، ليدل عمى قسوة البشر .  -      
 ( : استعارة مكنية ، شبو اليوى بإنسان يقود والنفس بشيء يقاد ، ليدل عمى ) اليوى قاد نفس المرء  -     

 تحكم اليوى بالنفس وضعف النفس أمامو .                                       
 الكنايات : -    

 ) النور غييب ( : كناية عن ضالل اإلنسان وعدم اىتدائو ، وىي كناية عن صفة .   -       
 ) لم يوطأ برجمي سبسب ( : كناية عن التنقل والترحال ، وىي كناية عن صفة . -       
 ) البرق الخمب ( : كناية عن الخداع الذي ال جدوى منو ، وىي كناية عن صفة . -       

 األساليب : -ج
 حّدد نوع األسموب ، وغرضو البالغي . -       

 تعذلي : أسموب نيي ، غرضو : النصح واإلرشاد .ال تأممي ، ال ترتجي ، ال  -          
 أّي ىجاء في مقالي لعقرب ؟  أسموب استفيام ، غرضو : النفي .  -          
 صبرًا ففي الصبر مكسب : أسموب أمر ، غرضو : النصح واإلرشاد .  -          

   ماد اإلنسان عمى ذاتو . تؤكد عمى اعت -بَم توحي بو الجممة االعتراضية : ) إال أنت ( ؟   -      
 أفادت التأكيد . -ماذا أفادت كممة ) ال شك ( في سياق البيت الثاني ؟     -     

 



 

 

 انذاث عن نهبحث انقزاءة : اجملال

 " انهلشر عانِم " سحيم أمحد : املاضاع

 ؟ ولماذا ؟ األمريكية كاليفورنيا والية مطار في زويل د.  استقبل كيف 

 اآلالف تاعشر  لدييا أن كاليفورنيا والية تعتقد كانت إذ ؛ المعالم واضحة اغتيال بمحاولة أشبو بارداً  استقباالً  ُاستُقبل
 . ونفعاً  قيمة منو األكثر العمماء من

  ؟ اختار أيهما مبيناً  اذكرهما لهما ثالث ال اختياريف بيف زويؿ أحمد وقؼ األمريكية كاليفورنيا لوالية البارد االستقباؿ ءاإز 
 ؟ ولماذا

 . مصر إلى نفسيا الطائرة عمى ويرحل ويتركيا القمب المتحجرة الباردة البالد تمك يمعن أن : األوؿ
 . ينكسر وال وينجح ويستمر يبقى أن : الثاني
 . البشرية سائر ويفيد بأسره العالم إلى ويضيف وتفوقاً  عبقرية ليثبت جاء ألنو الثاني األمر اختار وقد

 . زويؿ أحمد لمدكتور المبكر النبوغ عالمات عمى الموضوع مف دلؿ
 أحمد.د بعنوان حجرتو عمى الفتة األسرة تعميق - ب . طفولتو منذ العممية التجارب ءاإلجر  الشديد حبو -أ

 . وتطبيقاتو الميزر . نوبؿ بجائزة لمفوز رشحه الذي زويؿ الدكتور عمؿ مجاؿ حدد
 . نوبؿ لجائزة رشحه الذي الفريد العممي السبؽ استخمص لمموضوع فهمؾ خالؿ مف

 بعضيا التحام عند و نشوئيا عند الجزيئات حركة رصد عمى القدرة ليا الميزر باستخدام تعمل الكامير  عورااخت ىو
 . ببعض         

 ؟ االمتياز بنظاـ المقصود ما
 بالجامعة األول العام منذ وتفوقاً  نجاحاً  حققوا الذين الطالب يضم المصرية الجامعات في بو معموالً  كان نظام ىو
 لتتم

 . البحثية المجاالت في والعمل الجامعي بالتدريس لممشتغمين نواة ليكونوا عممياً  ورعايتيم خاصة معاممة معاممتيم
 . منها اثنيف اذكر . متعددة تزانجاإ زويؿ لمدكتور

 . الشمسية الطاقة تركيز جياز -أ
 . ميالدىا عند بالميزر الجزيئات التحام حركة تصوير اكامير  - ب

 . منها بعضاً  اذكر . متعددة عممية جوائز زويؿ الدكتور حاز
 . ىناك عممية جائزة أكبر وىي الغربية ألمانيا من ىمبولدت فون ألكسندر جائزة -أ

 .نيويورك من وتيني باك جائزة - ب
 ٜٜٛٔ عام الفيزياء و العموم في فيصل الممك جائزة - ت .
 . كاديميةاأل راقر  نص . ٜٜٜٔ عام المجال نفس في تواإلنجاز  لمكيمياء نوبل جائزة - ث
 . الكيمياء في السنوية األمريكية الطاقة رةاوز  جائزة - ج
 أطمق و ، مصري وسام أعمى وىي العظمى النيل قالدة منيا مصرية جوائز عدة عمى حصل و ، مصر كرمتو - ح

 . الميادين و الشوارع بعض عمى اسمو     



 

 

 . ذلؾ تفسر فبـ. األكاديمية تاريخ في سابقة يعد لمعمـو األمريكية باألكاديمية عضواً  زويؿ.د انتخاب
 ال األكاديمية ىذه بأن عمماً  ،(ٜٜٛٔ ) األربعين و الثالثة سن في لمعموم األمريكية األكاديمية في عضواً  أصبح أنو
 .عاماً  الخمسين و الخامسة عمرىم يتخطى أن شرط و العمماء أذكى تقبل بل عالم   أي تقبل

 . المبدعوف النابغوف بها يتحمى التي الصفات استخمص لمموضوع فهمؾ خالؿ مف
 . الصادقة العزيمة -.                                 والصبر الجمد -
 . الدؤوب العمل -                                    . دةار اإل قوة -
 . والصعاب العوائق وتحدي الذات إثبات في الرغبة -

 ؟ هي فما . الموضوع نهاية في الكاتب أثبتها حقيقة هناؾ
 . المقدمة يحتل الذي العنصر ىو الفرد يبقى النجاح عناصر اكتممت ميما أنو ىي الحقيقة

ـْح  -  ـُتها، َوضِّ ٌَ ٌُْمِكـُن اْكتِشافُها َوِرعا ـرةٌ  بـوِغ َعالماٌت ُمَبكِّ     َذلِـَك ِمْن ِخالِل فهمك للموضوع.لِلنُّ

 تفوقو منذ العام الجامعي األول والتحاقو بقسم االمتياز . –حبو الشديد إجراء التجارب العممية منذ طفولتو  -

 ؟السابقة المقولة تؤيد هؿ، المتقدمة التكنولوجية النهضة في مساهمة بأية والعرب لمشرؽ يعترؼ ال الغرب

 التي األمريكية غير الشخصيات أىم بين من ٕٛ رقم المرتبة احتل زويل أحمد الدكتور أن بدليل المقولة تمك أؤيد ال
 العممية النيضة صنع في ساىمواكثيرون   عرب عمماء ىناك بل ، العشرين القرن خالل األمريكي لمتاريخ أضافت
 . الفضاء عالم الباز فاروق.د .    مشرفة مصطفى عمي.د: أمثال من ألمريكا

 . الذرّية النووية الطاقة مجال في دعياالبر  محمد.د     العالمي القمب حاجر  يعقوب مجدي.د        

 الخواطر التً جالت فً ذهن أحمد زوٌل فً بداٌة رحلته العلمٌة  ؟حدد  –  
جال في خاطره أن يمعن تمك البالد الباردة المتحجرة القمب ويتركيا ويعود لبمده ، أو يبقى وينجح وال ينكسر ويثبت  -

 ذاتو ، ألنو لم يأت ليعود . واختار البقاء واالستمرار 
 صف تكرٌم العالم أحمد زوٌل على جهوده العلمٌة .   –  

 أي تقبل ال األكاديمية ىذه بأن عمماً  ،(ٜٜٛٔ ) األربعين و الثالثة سن في لمعموم األمريكية األكاديمية في عضواً  اختير أنو
 .عاماً  الخمسين و الخامسة عمرىم يتخطى أن شرط و العمماء أذكى تقبل بل عالم  
 اتصف أحمد زوٌل بالثبات وقوة التحمل قدم دلٌل على ذلك  . –  

حٌاته العلمٌة فً تلك البالد التً تمتلك عشرات االالؾ من لم ٌنكسر أما م التحدٌات التً واجهته فً بداٌة 

 العلماء

  .استنبط درسا مستفادا من حٌاة أحمد زوٌل ـ 

 بالمثابرة واالرادة والتوكل على هللا ٌتحقق النجاح  

 حدد مظهر من مظاهر القدوة فً شخصٌة أحمد زوٌل . –  

 االصرار على تحقٌق النجاح واثبات الذات 

 سٌرة ( –مسٌرة  –المكمل الصحٌح مما بٌن األقواس : )   مسٌر اختر  - 8

 بدأ أحمد زوٌل مسٌرة نجاحه من جامعة االسكندرٌة . -

 سٌرة أحمد زوٌل ملٌئة بالنجاح . -



 

 

 .والبعرة تدل علً البعٌر. مسٌرقال أحد الحكماء : السٌر ٌدل علً ال -

 

 ( أمام العبارة غٌر الصحٌحة فٌما ٌأتً :  ( أمام العبارة الصحٌحة وعالمة )   ضع عالمة ) ـ 81

ـل)    ٌْ ـِة عن اللٌزر عاِئقـا  أَمـاَم أَْحَمـَد ُزَو ٌَّ ُة األَْبحاِث اْلِعْلِم لَـْت ِقلَـّ  (   أ ــ َشكَّ

َل ِعْنَدما َعِمَل ُمعـٌـدا  ِبُكلِّ  ُل ُحْلَمُه األَوَّ ٌْ ـِة اْلُعـلوِم.     ب ــ َحقََّق ُزَو ٌَّ         (            ) 

ُل َعلى جائَِزِة ) نوبل ( الْكتِشافاِتِه فً اْسِتْخداِم اللٌّزج  ٌْ  (    )    ر    ــ َحَصَل ُزَو

 (    أحمد زوٌل عالم عظٌم نبػ فً مجال الفٌزٌاء   .                       )     -د 

 (    مماٌقودنا إلٌه هذا الموضوع البحث عن سمات العبقرٌة فً نفوسنا وفً شخصٌة ؼٌرنا .   )    -هـ 

 هات مترادف الكلمات التالٌة ثم وظفه فً جملة تامة . -ٗٔ

 

 

ٔ 

 

 

 

  خط وفق سٌاقه فٌما ٌأتً :وضح معنى ما تحته    -

 (     سجنه.         )    بأسره ٌعانً األسٌر -(         جمٌعه  – بأكمله.     )       بأسرهعمت المعصٌة العالم  -    

 سٌرة ( –مسٌرة  –اختر المكمل الصحٌح مما بٌن األقواس : )   مسٌر  -

 بدأ أحمد زوٌل مسٌرة نجاحه من جامعة االسكندرٌة . -

 سٌرة أحمد زوٌل ملٌئة بالنجاح . -

 .والبعرة تدل علً البعٌر. مسٌرقال أحد الحكماء : السٌر ٌدل علً ال -

حٌَحِة، َوَعـالَمَة ) √ ( َضـْع َعـالَمَة )  -٘ٔ ـلً:× ( أَمـاَم اْلِعـباَرِة الصَّ ٌَ حٌَحِة فٌما  ـِر الصَّ ٌْ  أَمـاَم اْلِعـباَرِة َغـ

ِة.                            )      ٌَّ ُة َوْحَدها قاِدَرةٌ َعلى َتْحقٌِق اإلِْنجازاِت اْلِعْلِم ٌَّ  ×       (   أ ـــ اإلِْمكاناُت اْلمادِّ

بـوُغ ِباْلِجْنـِس أَِو اللَُّؽــِة أَِو الـّدٌــِن.                       ُق َوالنُّ َفـوُّ ْرَتِبـُط التَّ ٌَ  )     √       (            ب ـــ ال 

       (                                . ًَّ ْبَق اْلِعْلِم ٌَُحقَِّق َهذا السَّ ل بَِبساَطٍة َوُسهولٍَة أَْن  ٌْ  ×       ( ج ـــ استطاَع ُزَو

ُمها َدْولَـُة النِّـْروٌِج.              ُة ُتَقـدِّ ٌَّ  )       ×     (                                   د ـــ جاِئـَزةُ ) نوبـل ( اْلعالَِم
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