
 

 

 

 

 

 نمــــاذج اســترشـــادية 

 للثانوية العامة في مادة

    ةــيـربــــعـة الـغــــــــالل
   لثالنموذج الثا                                                             
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 ) تنبيه مهم : اإلجابات المكررة عن أسئلة االختيار من متعدد والصواب والخطأ لن تقدر ويتم تقدير اإلجابة األولى فقط (  

  【األسئلة فى أربع صفحات  】         التعبيـــرــ  أوال                                                             
                                                                                                                                                          

 درجات ( أربع)      ( بارىإج)  : التالىالموضوع )  أ  ( اكتب فى   ـ5

  . " نقص الثقافة وضعف اإلقبال على القراءة "حول  اكتب حلوال غير تقليدية                

 .   أسطر وال يقل عن ستة أسطر تسعةفيما ال يزيد عن               

 درجات ( شرع)      من الموضوعين التاليين : موضوع واحد فقطاكتب فى   ) ب (               

    أن تحيا  ال ولك شروط على الحياة , البطولة أن تحيا على مثال صالح شريف ترضاه , وأن تحيا   ـ5                  

 . وللحياة عليك شروط  يمليها عليك الهوى والجشع والمجد المكذوب                    

  ى ــالل أقصــغـتـواس ، ةـريـشـوى البـقـة الـيـنمـوت ، اجـتـإلنادة اـوزي ، لــة على العمـافظـبالمح   ـ2               

 عالمنا المعاصر .ى ـم فـن األمـيـا بـا مكانـد لنـأن نج عـنستطي؛  ةـالمادي واردـالم                   

 القـراءةــ  ثانيا

  " لطه حسين ماأليا"  من كتاب:  المجموعة األولى

 درجات ( ) سبع     ن السـؤاليـن التـاليـيـن :م واحد فقطأجب عـن سـؤال   

 دل ـا تـأنه درـه يقـى ألنـا معنـم لهـاب , ألنه ال يفهـتيه وإعج مواقعوكانت هذه األسماء تقع من نفس الصبى  "  ـ2

 . " ... بهذه المكانة الممتازة وظفر وألنه يعلم أن أخاه األزهرى قد حفظها وفهمها فأصبح عالما على العلم ,       

  ما يلى :فيتخير اإلجابـة الصحيحـة مما بين القوسيـن  ـاـات فى سـياقـهـفهـمك معانى الكلمفى ضوء  )  أ  (  

 (   التباس ــضالل  ــو ــزه ــ) ارتياب                                                 :    "تيه  " عنىم   ـ5                          

 اس (ـفن   ــأنفاس  ــوس ـنف ــس  ـنفائ )                                                :    "نفس  "جمع  ـ2                   

 الصبى للدراسة فى األزهر البحث عن : كان دافع    ـ3                  
 زيارة أولياء هللا الصالحين ( ــمكان يأوى إليه  ــح إليها صحبة يرتا ــ) مكانة يتيه بها                                          

 ؟ الصبى إعجابه بها ما األسماء التى تشير إليها الفقرة ؟ وبم برر ) ب (              
 لماذا تأجل سفر الصبى إلى القاهرة ؟ وكيف قضى السنة التى تأجل فيها سفره ؟  ) جـ (                    

 ا ـرت كلهـد تغيـى قـاة الصبـا أن حيـأيض قـن المحقـولكن م...  خالته يقبل فيلقى عليه سالما ضاحكاوهذا ابن  "  ـ3

  . "م حتى ضاق به أحيانا أخرى ـعليه العل وكثر , أحيانا حتى رغب فيها فذهبت عنه العزلة , ذلك اليوم ذـمن        
 ما يلى :فيتخير اإلجابـة الصحيحـة مما بين القوسيـن  اــات فى سـياقـهـفهـمك معانى الكلمفى ضوء  )  أ  (    

 ات (ـحيــ حيوات  ــحياءات  ــ) أحياء                                        :            "حياة  "جمع     ـ5                   

 :      "عزلة ال "المراد بـ     ـ2                              

 (  الضيق والضجر ــ الخوف والحزن ــ القلق والحيرة ــ التنحى واالنفراد)                                                 

  ) رفضها ــ كرهها ــ زهدها ــ تركها (                               :        هامضاد "رغب فيها "      ـ3                   
 ابن خالته إلى القاهرة ؟ وما الصلة التى كانت تربطهما قبل ذلك ؟  ىءياة الصبى بعد مجكيف تبدلت ح  ) ب (        

  ى ـاة الصبـت حيـف كانـر ؟ وكيـ. عالم يدل هذا التعبي " فذهبت عنه العزلة حتى رغب فيها أحيانا"   ) جـ (        

   شاقة عليهما قبل قدوم ابن خالتهما ؟ وأخيه                    

 

 

 " المتعـددة ذى الموضوعات من كتاب القـراءة " :   المجموعــة الثانيــة

  درجات ( سبع) :      من السؤالين التاليين سؤال واحد فقطأجب عن 

 "  قضية السكانمن موضــوع "   ـ4

   االقتصادى   النمو سطعلى أنه ينبغى توخى الحذر بالفعل من مجرد االنسياق وراء اآلمال , فالمعروف أن متو "     

  ويخشى من أن كثيرا من تلك الدول  لكثير من الدول النامية ال يتعدى المعدالت العالية الحالية للنمو السكانى ,         

  . "...  ة التاليةـتستطيع اإلفالت منها إلى المرحل وال ول السكانىـ( فى مرحلة التح محشورة يمكن أن تظل )         

 ما يلى :فيتخير اإلجابـة الصحيحـة مما بين القوسيـن  فهـمك معانى الكلمات فى سـياقـهـافى ضوء   )  أ  (        

 ( التتابعــ  االنحدارــ  االنقيادــ  االنتزاع )                                   :     " االنسياق " عنىم   ـ1                 

 ( الوقـوع روى ــ األنـاة ــ االنتقـال ـــ) الت                        :      "اإلفـالت  " مضاد   ـ2                  

 هو :  " التوخى "توخى الحذر :    ـ3                 

 (  ذل والعطاءالبــ  والتفكر التدبرــ  االلتزام واالرتباطــ  القصد والتعمد )                                                   

 ؟ اـفى مكانه ورة (ـمحش ) وماذا أفادت كلمة ؟ بم تتصف مرحلة التحول السكانى  ) ب (         

 األخير أمام الدول النامية ؟   الخيار تُعد ولم  الجيدة لتنظيم األسرة ؟  جما دور البرام ) جـ (          

 "  لمحات من حياة العقادمن موضــوع "   ـ1

                    اـيأوى به مثل سنى أن ـىئ فـاد الناشـيك , دـى الصعيـوان بأقصـأس ىـا بلدتـأت فيهـى نشـدة التـت البلـكان "     

  . " ... الشئون العامة من يبصر فى كل ما يسمع أو وجوه النظر فيها من صوامع الفكر يقلب صومعة إلى        

 يلى : فيماتخير اإلجابـة الصحيحـة مما بين القوسيـن  لكلمات فى سـياقـهـافهـمك معانى افى ضوء  )  أ  (        

ر)             :                          "  الفكر" جمع    ـ1                   ( الفكرياتــ  المفكراتــ  األفكارــ  الف كــ 

 (     لــهـأس ــ لــفـأســ  ىــأدنــ  لــ) أق                                             :   " أقصى "مضاد    ـ2                 

 (  معارفه يسجلــ  يفكر بإمعانــ  يتصرف بدقةــ  ) ينظر حوله : يراد به " يقلب وجوه النظر "   ـ3                 

  وضح ذلك مبينا أثر بيئته . تلقى العبارة الضوء على منهج العقاد فى دراسة القضايا المختلفة ) ب (          

   . العلمى فى تكوينه                  

   . مبينا ما تميز به أسلوبه فى الصحافة واألدب , وضح ذلك .لعقاد شخصية عصامية ا  ( جـ )         

 األدب والبالغةــ  ثالثا

 درجات ( ست)      ى :لأجب عما ي : تاريخ األدب  ـ6

  . مدرسة أبوللو من أهم سمات يعتبر النقاد أن اإليمان بذاتية التجربة واستعمال اللغة استعماال جديدا   (  أ  )        

 . المقصود بذاتية التجربة نبي      ـ1                  

  . وضح ذلك.  شعراء مدرسة أبوللو استعملوا اللغة استعماال جديدا   ـ2                 

  : ىلما يعلل ل  ) ب (         

  . " لحظة التنوير "النهاية فى الرواية يطلق عليها    ـ1                 
   . امـا العـث هيكلهـن حيـم ن الحىـالمسرحية كالكائ   ـ2             



 

 

 
                            

 

   درجات (ست )      : يقول حافظ إبراهيم:   البالغة  ـ7

 المجد أخطار السفر عن خطير              م ـكد بـل ال تقعـاب النيــأى شب                               

 ذرـه والحـام عنـرح اإلحجـيط               إن من يعشق أسبــــــاب العال                                

 ا يحمل أطـــواق البشرـوق مـف              م ـفاطلبوا العــــــلم ولو جشمك                                

  .وضح ذلك مستدال من األبيات  .التجربة الشعرية هى نتاج الوجدان والفكر معا   )  أ  (       

  ؟ "أى شباب النيل  "بم يوحى النداء فى قوله    ـ5     ) ب (     

 ؟  ما القيمة الفنية للخبر فى البيت الثانى   ـ2             

 النصوصــ  رابعا

 درجات ( عشر)      ( إجبارى)  أجب عن السؤال التالى

 "     للرافعى : الصغيرانمن مقال "   ـ8

صغيراِن َضالَّ عن أهِلِهما في هذا الليِل ، يمشياِن على َحْيِد الطريِق في ذلٍَّة وانكساٍر ، وتحَسُب )

  .( .أقداَمُهما مَن البُْطِء والتخاذُِل ال تمِشي ، بْل تتََزْحَزُح قليالً قليالً ، فكأنَُّهما واقفانِ 
  : تخير اإلجابة الصحيحة مما بين األقواس  -أ( 

 .[انتظرا -اهتديا  -سعدا  -تأمال ]  "ضال" مضاد -   
  : المراد بها " أهلهما عن ضال    
أنهما لم يتعودا  -أنهما تاها عن أهلهما  -أنهما خرجا بإرادتهما  -أنهما خرجا دون استئذان ]   

 [االستماع إلي النصيحة
  : ليكون في إطار قصصي تب الرافعي مقاله االجتماعيك -   
 [الجتذاب العطف -لعرض قصة  -لوصف وضع الطفلين في المجتمع  -تشويقا للقاري ]     

اتفقت دعوة الرافعي لالهتمام بالطفولة مع اهتمام الدولة باألطفال والمرأة وعمالة األطفال   -ب( 

 . ل الحياة المجتمعية... وضح ذلك في ضوء فهمك المقال ومن خال
  .وبين سر جمالها ؟" أقدامها من البطء والتخاذل وال تمشي "  ما الصورة الجمالية في جملة  -جـ( 
    بم  يتمتع أسلوب الرافعي من خصائص تمي زه ؟  -د( 

 درجات ( عشر) :     من السؤالين التاليين  واحد فقط سؤالأجب عن 

  :ل مطران لخلي     " المساء" من نص   ـ9

 تكون دوائى ــقالوا  ــفى غربة               ى ـة بالمنـى التعلـلـت عـمـى أقـإن                                               

 ؟ واءـب هـيـران طـيـأيلطف الن             هوائها  طيب الجسم هذا يشف إن                               

 فى علـــــــــــة منفاى الستشفاء              وعلة  ، الدـالب ىـف ىـطواف عبث                               

 : فيما يلىتخير اإلجابـة الصحيحـة مما بين القوسيـن  ـاـات فى سـياقـهـفهـمك معانى الكلمفى ضوء   )  أ  (                   

 ( أداءات ــ دوايات ــ أدوية ــ أدواء )                                          :    جمعها "دواء  "    ـ5              

 ( ةـنيالمُ  ــ اـألمني ــ ةـنيالم  ــ  األمنية )                                        :  مفردها "المنى  "    ـ2              

 الشباب ( ــاألطالل ــ القطرين  ــ) النيل                                بشاعر :  "خليل مطران  " قبلُ     ـ3              

 البيت الثالث  وما عالقة ،يكشف البيت األول عن مفارقة بين تطلعات الشاعر وواقعه النفسى وضح  ذلك   ( ب )            

 ؟  بما قبله              

     وما قيمته الفنية ؟  " نيرانال " نوع الخيال فى قول الشاعر نبي    ) جـ (        

 .استخلص سمتين من سمات الرومانسية عند مطران كما تالحظها فى األبيات السابقة    ( د  )            

 

 " ألمير الشعراء أحمد شوقي إلى الوطن " غربة وحنين  من نص  ـ50

 عٍ و َحــْبِس ؟ـــــَمالَهُ ُمولَعًا بَمنْ           ْبنَةَ اليَم ِ ما أبوِك بَِخيٌل   يا -

 حــالٌل للطَّْيِر ِمْن ُكل ِ ِجْنِس ؟                  أََحَراٌم عـلى باَلبِِلِه الدَّْوُح  -

 في خـبيٍث ِمَن الَمذاِهِب ِرْجِس            ُكلُّ دَاٍر أََحــقُّ باألَْهِل إِال  -

 بين القوسين فيما يأتي : تخير اإلجابة الصحيحة مما  -)أ( 

 السفينة(  .   -الناحية  -البحر  -)الشاطئ    :   اليم " مرادف "    - 1   

 دُور( . -دير    -دواوير  -)أدوار    :      جمع  " دار "   - 2   

 التوبيخ(   -االستنكار   -التحسر  -)التقرير  :  االستفهام في البيت الثاني غرضه  - 3   

 ما الفكرة التي عبر عنها الشاعر في األبيات السابقة ؟  - 1   -)ب( 

 استخرج من  البيت األول كناية ، وبين نوعها .  - 2         

 ما رأيك في ذكر كلمة " رجس " بعد " خبيث " في البيت األخير ؟ علل لما تراه  -)جـ( 

 ـــــــــــــــــــــــــــ

 درجة ( ون)عشر    النحوــ  خامسا

 اقرأ الفقرة التالية بعناية ، وافهمها فهما جيدا ، ثم أجب عن األسئلة التى بعدها :  ـ55

  اـواضعـمت م ,ـة الئـق لومـحـى الـى فـشـه , ال يخـولـال قـاصـه , فــادال حكمـع ابـطـالخن ـر بـمـان عـك " 

 ا ـى أهلهـولما اشتد الحصار عل,  طويالوفى عهده حاصر المسلمون أرض السالم ) القدس (  فى مظهره ,  

  ان ـاب األمـم كتـب لهـم وكتـاء إليهـفج دهـعقبرغبتهم فى الصلح على أن يكون هو المتولى  عمر كتبوا إلى  

  اـهم : أرنى موضعقوكنائسهم وأال يكرهوا على دينهم وال يضار أحد منهم , ثم قال لبطري ألنفسهم وأموالهم  

  . "ه ـى مكانـا فـل : على الصخرة التى كلم هللا عليها موسى , وال يزال المسجد قائم, فقا أبنى عليه مسجدا  

        أعرب ما تحته خط .)  أ  (                                

 : أتىياستخرج من القطعة السابقة ما   ( ب )            

     . فعال من األفعال الخمسة وأعربه  -5     

 . جملة ال محل لها من اإلعراب مع بيان السبب  -2              

 . بدال وبين نوعه  -3     

      . نصبضميرا متصال فى محل رفع وآخر فى محل   -4     

  وجوابه  ضع أداة الشرط ) إن ( بدال من ) إذا ( مع جعل فعل الشرط  .إذا خشيت هللا حظيت برضاه   ) جـ (       

 . رعين وغير ما يلزممضا                 

 حيث  وضح الفرق بين الفعلين من  . " ابن مسجدا على الصخرة " ، " لتبن مسجدا على الصخرة "  ( د  )                                                                                         

 . اإلعراب والبناء                 

 . اجعل الفعل ممتنع التوكيد بالنون وغير ما يلزم .وهللا ليكسبن عمر رضا هللا   ( ه  )            

 ؟ " اشتد "فى أى مادة تكشف فى معجمك عن كلمة    ( و  )            
 


