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مَّ أجب عً ألاطئلت التي جليه 
ُ
ّص اإلاعلىماحي آلاحي ، ث

ّ
 دزجت(  00)         اقسأ الى

 هيف هحعب الىكذ ؟

ــ لحعاب الىكذ أهميت هبيرة حذا في حياجىا، بالىكذ وعخطيع أن هىظم حشهت الحياة بمجملها، فاملىاعيذ  1 

الشخصيت والالتزام بها ًحخاج ملعشفت الىكذ، واملالحت حعخمذ على الىكذ، ومعشفت مىاكيذ الفصٌى ٌعخمذ على الىكذ، 

ا ئيت حعخمذ بشيل أظاس ي على الىكذ، مً العشعاث والعجلت، والعباداث أًظا حعخمذ على الىكذ، حتى الحعاباث الفيًز

والجاربيت وػيرها،  وهزلً فئّن الجعم ٌعدشعش مشوسه، فأهذ جصحى مً الىىم بمىاكيذ معيىت، وحعلم الفشق بين مشوس 

 الذكائم والعاعاث.

ائيت؟، وليغ هىان ــ وبالشػم مً أَن الىكذ مهم في حياجىا ، إال أهىا ال وعشف ما هى الضمً مً الىاحي 2  ت الفيًز

حعٍشف واضح  محذد للىكذ ، فىحً هليغ مشوسه ، ولىىىا ال وعشف ما هي الثاهيت أو الذكيلت أو العاعت؟ وال وعشف 

 هيف ًخم كياط الىكذ داخليا في املخ؟ 

بين، فالثاهيت باليعبت هه وعبي، فليغ هىان زباث للضمً ليل املشاكإهأحي ملشيلت أخشي في الىكذ أو الضمً، حيث ــــــ  3  

وهزلً باليعبت للشخص الزي ًلىد الطائشة أو الزي ًشهب ،لي جخخلف عً الثاهيت باليعبت للشخص الزي ًلىد العياسة 

العاعخين ليخطابم الىكذ بينهما، واهطلم  عاًشاظاعت دكيلت حذا، و   "أًمً"و "حعً" لبغ ول مً املشهبت الفظائيت، فلى 

ر إلى يوسبما ًصل الخأخ "!أًمً"مخأخشة عً ظاعت  "حعًظاعت "بعشعت وسحع إلى أًمً، ظىجذ أن  في مشهبت فظائيت "حعً"

عذة ظىىاث، هزا إن لم ٌشخ  "أًمً"ىبر ًظاعت واحذة مً الضمان ، بيىما   مً املمىً أن جمش على "حعً" عذة ظىىاث، و 

صبح أبا زم حذا، وسبما  "أًمً"  .جىفي مىز صمً بعيذًيىن كذ ٍو

خ أو بجاهب الشمغ، وهى أًظا ًخخلف حيىما  عما هىوهزلً فئن الضمً ًخخلف على ألاسض ــــ  4 على املٍش

حتى باليعبت لشواد الفظاء فالىكذ ًخخلف باليعبت لهم بحعب كشبهم أو و ًيىن الجعم باللشب مً الثلب ألاظىد، 

لى ألاسض ًمش الىكذ عليه بدباطؤ، بيىما في ً ألاسض، فالجاربيت أًظا جؤزش على مشوس الىكذ، فمً ًيىن ععبعذهم 

   .العماء حيث الجاربيت أكل فئن الىكذ ًمش بعشعت أهبر

ت اليعبيت العامت ، فلذ كشس العلماء الزهاب إلى  interstellarـــ الفيلم  الشهير"اهترظخلش" )   5 (  كذم مثاال على الىظٍش

ب مً الثلب ألاظىد "ػاسػاحشىا")  ( على أن ًبلى شخص واحذ في املشهبت ألام بعيذا عنهم )أي : في  Gargantuaوىهب كٍش

حاربيت مىخفظت( ، فلاٌ لهم العالم الزي كّشس البلاء : "إنهم ظيزهبىن إلى اليىهب لذكائم ، ولىىه ظييخظشهم في املشهبت 

م مً العلماء إلى اليىهب واحهىا ظشفا  لعىىاث "، فلشس أن ًلض ي هزه العىىاث في دساظت الثلب ألاظىد ، وبعذ أن رهب فٍش

طاسئا  فأسػمهم على البلاء عليه  مذة أطٌى ، وحيىما ظىحذ لهم الفشصت للعىدة إلى املشهبت ألام، وفخحىا ألابىاب بعذما 

وصلىا إليها، فئرا بالعالم الزي اهخظش سحىعهم وان ًشحب بهم ببرود وجثاكل شذًذًً، وبذث على لحيخه بلع مً الشعش 

م ظىي عذد كليل مً العاعاث. ألا  ً ظىت في املشهبت، بيىما لم ًمش على الفٍش  بيع، وبين  لهم أهه اهخظشهم زالزا وعشٍش
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 ( بىضــع دائـــسة حىل زمـــصها الصحيح   : 10( حتى )  1أ  ـــ أجب عً ألاطئلت آلاجيت مً )   

   " ما املعنى العياقي  ملا جحخه خط ؟ ليخطابم الىكذ بينهماالعاعخين  عاًساو "              

       فــاضالـــ    ب                                       ساويــا     أ ـــ             
        ـــ    قــاربــا  ث                                     وازنــا  ــ  ت             

   
ب مً الثلب ألاظىد           م العلماء الزًً رهبىا إلى وىهب كٍش    ؟ هم ظىت اهخظش العالم فٍش

 

    سنة 23ب ـــ                               سنوات 22 أ ــ                     
     سنة 25ــ  ث                             سنة 24.   ت            

 فلشة ججذ الفىشة املحىسٍت للملاٌ ؟ي أي ــف         

    الرابعة ب ــ                                         األوىلأ ـــ                 
       السابعةـــ     ث                                       اخلامسةـ  ت            

 " ما امللصىد بالعباسة العابلت في الفلشة الثالثت ؟ هه وعبيإهأحي ملشيلت أخشي في الىكذ أو الضمً، حيث "          

 الوقت أو الزمن اثبت .ب ـــ                             الوقت اثبت والزمن متغري ـــ     أ                  
 . الوقت متغري والزمن اثبت  ــ  ث                     ليس ىناك ثبات للوقت أو الزمنـ   ت        

 
 

ت اليظبيت ؟ صاحُب  ًْ ـم             الىظٍس

 "غارغاتشوا"ـــ    ب                                "      انرتستلر" أ ـ                   
 "أينشتاين"د ـــ                                             عامل جمهول  ج ــ          

3 

4 

5 

2 

1 

ت اليعبيت الخاصت والعامت آلًيشخاًً هي حليليت، وليعذ  6 ــ ول هزه الفشوكاث الضمىيت التي جمليها الىظٍش

الىكذ بعبب العشعت أو الجاربيت، فيل ش يء ًخؼير، فىبظاث الللب مجشد حؼيير في ألاحهضة إلالىتروهيت التي جليغ 

وهمى خالًا الجعذ جخؼير بحعب العشعت والجاربيت،  ش يء عجيب للؼاًت، ولىىه مثبذ علميا ومجشب في املخخبراث بما 

 .ال ًذع مجاال ألي شً

فعشوهه  7 ائيىن إلى ًىمىا هزا ال ٌعلمىن ما هى ٍو ــ حيىما هحاٌو أن هفهم الىكذ هجذ أهفعىا في حيرة، فالفيًز

بعذة جفاظير، وهزلً فئهه ال ًىحذ حعٍشف واضح للثاهيت أو مذة مشوس الىكذ، وال أحذ ٌعشف بالخحذًذ هيف ًذسن 

اٌ، وعذم معشفخىا بيل هزه الخفاصيل لم ًمىعىا مً أن املخ الىكذ، وإن واهذ الذساظاث جخلذم بلىة في هزا املج

 .وعيش حياجىا ولها اعخمادا عليه، لىىظم ول شؤون حياجىا مً خالله  
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ائيت"إ            " العباسة العابلت جذٌ على :  هىا ال وعشف ما هى الضمً مً الىاحيت الفيًز

       عدم وجود تعريف واضح وحمدد للوقت .  ب ــ                            للوقت تعريف واضح وحمدد  . ـــ     أ        
   .  اختالف العلماء حول نسبية الوقت . ث          . قياس الوقت داخليا يف املخ معرفة كيفيةإمكانية ـ   ت   
        

 " فئّن الجعم ٌعدشعش مشوسه  " ما هىع خبر الحشف الىاسخ في هزه العباسة ؟         

         مجلة امسية  ـــ    ب                     مفرد               أ ــــــ              
 جار وجمرور ـــ     ث                            مجلة فعلية  ـ   ت             

 " ما خبر الفعل الىاكص في هزه العباسة ؟  وهى أًظا ًخخلف حيىما ًيىن الجعم باللشب مً الثلب ألاظىد"          

      األسودب ـــ                                       اجلسمـــ   أ                   
     ابلقربــ  ث                                       من الثقب ــــ  ت             
  

 

ت لليلمت التي وطع جحتها خط ؟  هبيرة حذا في حياجىا أهميتحعاب الىكذ " ل           " ما الىظيفت الىحٍى

               ب ــ نعت                                  مؤخر مبتدأـــ    أ                   
        بدلد ـــ                                            مقدم  خربـ    ج            

 

ف وليغ هىان"             ؟ املىاظب ملا ُوطع جحخه خط" ما الظبط إلاعشابي للىكذ محذد   واضح حعٍس

ا واضًحاـــ  أ                   
ً
فـ  واضٌح ـــ      ب                                    حعٍش

ٌ
ف          حعٍش

 واضٍح ج ـ             
ٌ
ف ا  د ــ                                           حعٍش

ً
 واضحـ

ٌ
ف  حعٍش

 (  11ــــ  11ثاهيا : اكخب إجابخك على الظطس اإلاىقط لألطئلت مً )  

 ــــ اقرتح عنواان آخر يتكون من كلمتني أو ثالث يشرح العنوان األساسي للمقال : ) كيف حنسب الوقت ؟(  11
.................................................................................................................................................................................................................................. 

 ْت( يف مجلة من إنشائك توضح معناها .ـح  ـن ـ ــــ وظف كلمة ) س   12
.............................................................................................................................................................................................................................. 

 .على املريخ أو جبانب الشمس عما هوعلى األرض  : اختالف الزمن عللــــ  13
................................................................................................................................................................................................................................. 

 " يف ضوء ما فهمته من الفقرة الثالثة.فليس هناك ثبات للزمن لكل املراقبني:"  اشرح بلغتك العبارة اآلتيةــــ  14
................................................................................................................................................................................................................................. 

  (  مثاال على النظرية النسبية . interstellar" )   انرتستلرالشهري" فيلم ــــ وضح كيف قّدم ال 15
................................................................................................................................................................................................................................. 

 : استخرج من الفقرة السادسة املفاهيم النحوية اآلتية وفق اجلدولــــ  16
 .............. : ضمريا متصال يف حمل نصب  ................................................. : مجلة فعلية وقعت خربا ملبتدأ .................. : خربا حلرف انسخ

6 

7 

9 

10 

8 
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                درجة 00      ، ُثمَّ أِجْب  عن األسئلة:    للمتنيب (   )اقرأ األبيات التالية      
 

 

 
 

ْعِب ِطيًبا فــــــي اْلَمغاِنَمغاِن  1  بـمنــــــــــــــــزلِة الــــرّبيِع ِمــــــن الّزمانِ   الشِّ
  َوَلكنَّ الَفـــــــــــــىت  الَعريبَّ فيـــــــــــــهــــــــا  2

 أ
 َغريــــــــــــُب الْـَوجــِو والَيِد والّلسانِ 

 َخسيُت وإْن َكرُْمـن ِمن الـحـِرانِ  والـــــــــــــــــــخـــَيَل حىّت طََبت فُرسانَنا  3
 َصليَل الــحــَْلي يف أيدي الغواِن وأمــــــــواٌه َتّصـــــــــُل بـــــها حصــــــــــــــاىا 4

  فـَُقلــــــــــــــُْت إذا رَأَيــــــَت أبــــــــا ُشَجاعٍ  5
 
 
 ب

 الَعَباِد وذا الـمَكانِ َسَلْوَت َعن 

نيـــــــا طريـــــــــــــــــــــــقٌ  6  إِلـى من  ما لو يف النَّاس اثنِ  فـــــــإنَّ النَــــــاسَ  والدُّ
 وليس لغيــــــــــِر ذي َعُضٍد يَــدانِ  بَعُضِد الدَّوَلِة امتَـنَـَعت وَعزَّت 7
 وال َحــــظٌّ من الـــسُّمِر اللــــــــــدانِ  َوال قَبٌض على البِـــــــيِض الـمواضي 8
 وال اإلخبــــــــاُر عنَـــــــــــــــو كالـــــَعيانِ  وال تُــــــحــــــــــصى فضا ئــــــــلو بِـــظــنٍّ  9

لَـــي ِىــــــــــــــَزبــــــــــرٍ  11   َولَـــْم أََر قـَْبلــــــــــــــو ِشبـْ
 ت
 

 َكِشْبلــــــــــــــــيـــــــــِو وال ُمهــــــــــرْي رِىــــــــــــــــانِ 

 َوَأْشــــــــــــــــبــــــــو َمْنظـــــــــَرًا ِِبٍب ِىجانِ  َأَشـــدُّ تَنــاُزعــــا لكـــــريــِم أصــــــــــــــــــــــــــــــــٍل  11
 فالٌن َدقَّ رُمـــحـًا فــــــــــــــــــــــي فالنِ  وأكثــــــــــُر فــي مـجالـسو استمــاًعا  12
 بِـــــــــَضوئـــهما وال يَتحـــــــــــــــــــاســدانِ  َفعاشــا عيَشــة الَقمرين يُــحـــــــــــــــــــــــــــيَــا  13
 وال َورِثَـــا ُســوى َمـــــــْن يـَْقتُــــــــــــــــالنِ  وال َملَكــــا ُسَوى ُملِك األعادي  14

 

 
 
 

       
 

 
 

   درجــــــة( 41أمام رمز اإلجابة الصحيحة:  )  ( بوضع إشارة  21لــــ  1أجب عن األسئلة من ) ** 
 

 

   (   .... طبذ في البيذ   : 
ٌّ
ط

 
    فسطاهىا والخيل ....    (  اإلاعنى الظياقي  للكلمت التي جحتها خ

 
       عاجلت   أ      

      أعجبت     ب 
      سلبت     ث 
  غلبت    ر 

عب 
ّ
ً بهالحلي :     : اللؤلؤ       الًجمان       عدم الاهقياد :  اِلحسان          مىفسج بين جبلين : الش صٍّ

ُ
ُضد         ها ج              : مابين اإلاسفق والكخفع 

 : صغير الفسض   ُمهس           : ؤلابل البيض الكسام الِهجان            الظمس : الحساب   : الحادة القاطعت   اإلاىاض ي     الصيد        :   ا الطساد 
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    ؟( ما الذاللت العياكيت لليلمت الُجمان) على أعشافها مثل 
ٌّ
   التي جحتها خط

 
      اللؤلؤ    أ      

     الّثمار     ب 
     الياقوت     ث 

     الذَّىب     ر       

  األزىار    ر 
 

 

 

   ) ؟    ما هىع الدشبيه الخالي  )  وأمىاه جّصل بها حصاها   طليل الحلي في أًدي الغىاوي 
 

 

      جممل تشبيو   أ     
        متثيلي تشبيو     ب 
      ضمين تشبيو    ث 
   بليغ تشبيو    ر 

 
 ما اإلاعنى الكىائي للبيذ الثاوي   ؟    

 
 

      اختالف ألسنة وأشكال العرب   أ     
       اللسان العريب خمتلف عن غريه     ب 
      قلة العرب يف ذلك الّشعب     ث 
   إحساس الشاعر ابلغربة يؤملو    ر 

 

    عب)مؼاوي
ّ
  ؟  الش

ٌّ
    ِطيًبا في املؼاوي (  ما حمع اليلمت التي جحتها خط

 
 

     الشَُّعب   أ     
      التَّشّعب     ب 
     الّشعوب     ث 
عاب    ر    الشِّ
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  ( اِد ب  ً الع   ع 
 
ْىث

 
ل اِن وذا ط 

 
 : الـمك

ٌّ
 ( هىع الكلمت التي جحتها خط

 
 

       ضمري منفصل   أ     
        اسم موصول      ب 
       اسم من السماء اخلمسة     ث 
   اسم إشارة     ر 

 
 
 

   البيذ الري ًجظد بطىلت وفسوطيت عضد الدولت    
 

 

       السادس البيت   أ     
       السابع البيت     ب 
      الثامن البيت     ث 
  التاسع البيت    ر 

 
   العاطفت التي ٌعالجها اإلاقطع ألاول    

 
 

        الطبيعة ومجال روعة   أ     
      ابلّشعب الشاعر إعجاب     ب 
       ابخليول الشاعر إعجاب     ث 
  وأصواهتا املياه جبمال االستمتاع    ر 

 

 ( شبليولم أز قبله  ) الصىزة البياهيت الظابقت   هصبٍس 

    تـمثيلي تشبيو   أ

   بليغ تشبيو  ب

   مكنية استعارة   ث
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 (   خبر الفعل الىاسخ في العبازة الظابقت  ) وليع لغير ذي عضد ًدان  

       لغري   أ

    ذي  ب

    عضد   ث

    يدان   ر
 

  بها حصاها  : الىشن الصسفي للكلمت التي جحتها خط  جصّل وأمىاه  

    تفعّ    أ

  تفلّ   ب

  تفعل   ث

  تفعلّ    ر
 

 

  كالعيانعىه  ؤلاخباز) وال  :  
ٌّ
 ( ، ما العالقت البالغيت بين الكلمخين اللخين جحتهما خط

   طابق  أ

  تورية   ب

  جناس انقص   ث

  ترادف   ر
 
 

  عدًدة ، ومً أبسشها فــي الىص الظابق  :  جميز شعس اإلاخىبي بخصائص 

   التخييل ومجال التصوير براعة   أ

   ورقتها األلفاظ سهولة  ب

  بنفسو واعتزازه،  املضطربة حياتو تصوير   ث

   ابلفخر املدح مزج   ر
 

 

  وصف اإلاخىبي عضد الدولت بصفاث ليع مً بينها 

    والفروسية الشجاعة  أ

  واملنعة اهليبة  ب
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   األسلحة استخدام يف براعتو    ث                                                                                                                          

   والبيان الفصاحة ر
 
 
 
 
 
 

 بالىخابت على ألاظطش :  02إلى  51أحب عً ألاظئلت مً  
 
     :  ىاظب ًُ  أهمل الفشاغ بما 
 

 ..................................................ـــــ حمع الشبيع  :  

 ـــــ مشادف ظلىث   : .................................................. 

 

    أزـش حعــذد عىاصــم الخالفـت أمــام الشــعشاء فــي العصـش العباســ ي الثــاوي فــي سقـي ألادب ، وضــح رلــً فــي

 طىء الىص العابم .   : 
 

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

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

 

.    لـم مضج الشاعش بين مذح عظذ الذولت وابييه  ؟ 
 

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

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

 

.     . علل ػلبت ألاظلىب الخبري على الىص العابم 
 

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

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

.    ًاششح البيذ ألاخير بأظلىب 
 

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

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

 أمجل األمنيات بالنجاح والتوفيق مع                                                                                                                 
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