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ثالثسترشادى الالنموذج اال شـذور الذھـب فى اللغة العربیة  

 

أحـمد بیـومى السـقـا / أ   

  )أربع درجات (   التعبیر الوظیفى اإلجبارى                                                                                          -١
  ) عشر درجات ( التعبیر اإلبداعى                                                                                                       -٢
  
  )درجة (  ألنھ أخذ العلم من مشایخ مختلفین                                                                                          -٣
  )درجة                    (  تقلیدا لشباب األزھر الكبار                                                                                -٤
  )"ب ( أو )  أ ( یختار الطالب "  -٥
بعد وفاة الفتاة الصغرى عرفت األحزان طریقھا إلى األسرة حیث فقد الشیخ أباه الھرم ، وفقدت أم الصبى أمھا بعد )  أ ( 

  )درجة                                   (  أشھر قلیلة وحلت المصیبة الكبرى بموت ابنھا بوباء الكولیرا                         
  
كامًال ، ویحفظ بعضا من كتاب " ألفیة ابن مالك " أشار بأن یبقى الصبى سنة أخرى لیستعد لألزھر ویحفظ كتاب ) ب ( 
  )درجة                        (  "                                                                                        مجموع المتون " 
  
 لقد أشفق على مصارحة ابنتھ بحقیقة ما كان فى طفولتھ حتى ال تشفق علیھ فتح�زن وتبك�ى كم�ا بك�ت عن�دما س�معت                 -٦

  )درجة (قصة أودیب ، أویخاف أن تضحك فى لھو وقسوة ، وھو ال یحب أن یضحك الطفل من أبیھ أو یقسو علیھ    
  
یر فى نفس الصبى أمال قصیرا والسبب أن أخاه سیقبل بعد انتھاء درس األستاذ اإلمام فیضئ  كان أذان العشاء یث-٧

المصباح ویضع محفظتھ فى مكانھا ویأخذ ما یحتاح من كتاب أو أداة أوطعام ویشیع فى الغرفة أثناء ذلك شیئـًـا من 
  )درجة                                         (األنس ویطرد من الغرفة تللك الوحدة المنكرة التى صاحبت الصبى فى غرفتھ 

   
  )"ب ( أو )  أ ( یختار الطالب "   -٨

  ألنھ كان مشغول الذھن بوصول ابن خالتھ                                       درجة) أ  ( 
 أن یصنع مثل أخیھ ویبق�ى   ألنھ أحب القاھرة وشق علیھ فراقھا كما كان فى رغبتھ شئ من التكلف ألنھ كان یرید            ) ب   ( 

  )درجة ( في القاھرة للدراسة حتى ُیـظن بھ ما كان ُیـظن بأخیھ                                                                  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  "أبو الریحان البیرونى " من موضوع 
  )درجة "                                                                                  (تھیأت لھا " : " واتتھا "  معنى -٩

  )درجة"                                                                              ( الممكن  " " :المستحیل "  مضاد -١٠
  

 بسبب أن األمة العربیة قد واتتھا ظروف طیبة جعلت لھا مركًزا قیادًیا فى العلم ، نھلت من العلم اإلغریقى وترجمت -١١
ق��د كان��ت  متوس��طة ف��ي مكانھ��ا ب��ین ال��شرق والغ��رب فاس��تطاعت      الكت��ب اإلغریقی��ة والفارس��یة والھندی��ة وال��سریانیة ف  

  )درجة(بتوسطھا أن تنقل من الشرق إلى الغرب                                                                                  
  

  )"ب ( أو )  أ ( یختار الطالب   "-١٢
فھ�و ف�ى الت�اریخ     : ای�ة التب�این مم�ا ی�دل عل�ى أن�ھ عبقری�ة ن�ادرة المث�ال            تمیز البیرون�ى ف�ى فن�ون كثی�رة متباین�ة غ           ) أ   ( 

  مؤرخ محقق مدقق ، واسع االطالع ، وفى الجیولوجیا جیولوجى ممتاز بشھادة الجیولوجیین المعاصرین 
وف��ى الفل��ك فلك��ى ممت��از ب��شھادة الفلكی��ین المعاص��رین وف��ى الریاض��یات  ریاض��ى ممت��از ب��شھادة أس��اتذة الریاض��یات            

  )درجة .                                                                                                                 ( لمعاصرین ا
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أحـمد بیـومى السـقـا / أ   

لقد زار البیرونى الھند فى حداثتھ وأمضى بھا أربعین عاًما استقصى فیھا حوادث الھند وأخبارھا وأساطیرھا ) ب ( 
تحقیق ما للھند من مقولة "قھا وأزیاءھا فى إفاضٍة عجیبة وخرج على الناس بكتابھ المشھور ووصف عاداتھا وأخال

 )درجة" .                                                                                                    ( مقبولة فى العقل أو مرذولة
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

  القدس مدینة عربیة إسالمیة "  من موضوع 
  )درجة                                  ( "الخلیفة عبد الملك بن مروان : "   الذى شرع فى بناء المسجد األقصى ھو -١٣
  )درجة"                                                                                                  ( صالح الدین األیوبى  " -١٤

  
 كنائسھم وال تھدم وال أعطى الخلیفة عمر بن الخطاب أھل القدس أمانًا ألنفسھم وأموالھم وكنائسھم فال تسكن-١٥

  )درجة( یكرھون على دینھم وال یضار أحد منھم ، وال یسكن بالقدس مع النصارى أحد من الیھود                          
  

  )"ب ( أو )  أ ( یختار الطالب "  -١٦
نیون من�ذ آالف ال�سنین ،   القدس مدینة عربیة  خال�صة أن�شأھا الع�رب الكنع�ا    أكدت المصادر التاریخیة واألثریة أن ) أ   ( 

   عدة بطون نیینأي مدینة السالم في األلف الرابع قبل المیالد ، وتفرع عن الكنعا" أورسالم " وسموھا 
  )درجة                                                                         (٠)عموریین ویوبوسیین وآرامیین وفینیقیین ( 
  )درجة(ة عمر بن الخطاب أن یصلي داخل الكنیسة حتى ال یتخذھا المسلمون مسجدًا من بعده         الخلیف رفض) ب   (

___________________________________________________________________  
  :دفعھم ذلك إلى التجدید فى الشعر ومن مظاھر ھذا التجدید  -١٧

  . وح العصر ثقافیًا وفكریًا وأخالقیًا معالجة مشكالت المجتمع والتعبیر عن ر-١ 
  .  اإلكثار من التعبیر عن التجارب الذاتیة-٢
  .  زیادة االھتمام بالجماھیر واالھتمام بالغیر أكثر من االھتمام بالذات-٣
  .  االھتمام بالناحیة البیانیة حتى أنھم تفوقوا على البارودى فى ھذه الناحیة-٤
  .ن  واءموا بین األخذ من اتجاھی-٥
 الثقافة الغربیة الوافدة                                                              -)ب.   ( الثقافة العربیة األصیلة -)أ ( 
  )درجتان(
  

  )"ب ( أو )  أ ( یختار الطالب " -١٨
وان فینظرون إلى األمام  شعراء اإلحیاء یعیشون في ظالل  القدیم  وینظرون  إلى الخلف  أما شعراء الدی)    أ  ( 

  )درجتان( ویعبرون عن مأساة  عصرھم                                                                                                   
  
 عاش فى انجلترا عشر سنوات یدرس الطب كما أن)أحمد زكى أبو شادى (یرجع ذلك إلى أن رائد ھذه المدرسة ) ب (

  )درجتان(معظم شعراء ھذه المدرسة كانوا یجیدون اللغات األجنبیة واطلعوا على اآلداب األوربیة والروسیة                
  

  )"ب ( أو )  أ ( یختار الطالب " -١٩
  : المقصود بمحاكاة الواقع أن )  أ  ( 
 وتقع في زمن معلوم یدل علیھ من خالل  األحداث أصبحت من قبیل ما یقع في الواقع المعیش حتى وإن كانت متخیلة-  

 أحداث تاریخیة معروفة أو بذكر أزمنة معینة كالعام أو الشھر أو حتى الیوم في تضاعیف السرد
 الشخصیات من طینة البشر الذین یعیشون بیننا ولیسوا كائنات خرافیة ال عالق�ة لھ�ا ب�دنیا  الواق�ع وھ�ؤالء األش�خاص                       -

  یئة اجتماعیة معروفةیتحركون في أماكن محددة من ب
  )درجتان( اللغة من قبیل ما یتخاطب بھ الناس في الحیاة الیومیة                                                               -
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ثالثسترشادى الالنموذج اال شـذور الذھـب فى اللغة العربیة  

 

أحـمد بیـومى السـقـا / أ   

  
  الشخصیة فى المسرحیة من حیث الحجم ) ب  ( 

  . لتوفیق الحكیم) الصفقة ( مسرحیة في ) الفتاة مبروكة(وذلك بحجم الدور الذي تنھض بھ مثل شخصیة :  محوریة-١ 
الصراف وحالق ( ال یتعدى تأثیرھا مجردالمشاركة فى األحداث ومعاونة الشخصیات المحوریة مثل شخصیة : ثانویة -٢

  )       درجتان                ()                                                                                                               القریة 
  

  ) درجتان)                                                            (شرح األبیات التى تدور حول الموت (  أجب بنفسك -٢٠
  

  )درجتان                ( تشبیھ بلیغ شبھ الحیاة بالقصیدة                                                                     -٢١
  

  )درجتان(توحى بقوة الزمن                        " اجتاحت األیام  " -توحى بالعظمة         "  القصور الشامحات -٢٢
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  "لمحات من حیاة العقاد "من نص 
  )درجة"                                                                                 (سالسل "   :  " سلسلة "  جمع -٢٣
  )درجة                       ( "                                                       سالَم و صالَح " : "  صارع "  مقابل -٢٤
  )درجة "                                                                                    ( فتیلة"    :  " ذبالة "  معنى -٢٥

  
  )درجة                  ("                                                                     شرح الفقرة "   اجب بنفسك -٢٦

  
  فیھا تصویر للزمن بعدو یصارعھ الكاتب ، سر جمالھا التشخیص و فیھا إیحاء بصبر العقاد" استعارة مكنیة  " -٢٧

  )ة درج(  و قوة عزیمتھ و عدم االستسالم                                                                                             
  

  ) درجة( تفصیل للتوضیح و اإلقناع                                                                                            -٢٨
  

  )درجة( اعتمدت الكاتبة على األسلوب الخبرى فى الفقرة السابقة  للتوكید والتقریر                                    -٢٩
  

  )"ب ( أو )  أ ( یختار الطالب "   -٣٠
  :یمثل ھذا المقال    مدرسة المجددین والتي تتمیز بـ ) أ ( 

  رشاقة اللفظ والبعد عن التكلف و الحشو و اإلسھاب قاصًدا الكشف عن أبعاد الشخصیة وجوانب تمیزھا 
  )درجتان                                           (و األسباب المنطقیة، وتحلیل جوانبھا                                          

  
تحقق التكوین الفني حیث بدأت بعرض نشأة العقاد ثم أثر أسوان علیھ ثم انتقلت إلى شخصیة العقاد و ختمت ) ب ( 

 الكاتبة مقالھا بطبیعة اسلوب العقاد الذي عرف بھ فالمقال لھ مقدمة و موضوع و خاتمة، كذلك الذاتیة حیث تظھر ذاتیة
  و عاطفتھا و النثریة فالمقال یكتب نثًرا و لیس شعًرا و القصر فھو مقطوعة ادبیة ال تتجاوز بضع صفحات 

و اإلقناع عن طریق سالمة األفكار و دقتھا ووضوحھا  و اإلمتاع  بالعرض الشائق الذي یجذب القارئ و كذلك قوة 
  )درجتان                                                                    ( األسلوب و جمال األسلوب ووضوح األسلوب            

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  "ى رثاء مى ف"من نص 

  )درجة "                                                                                    ( الصفوة :    "  "النخبة "  مرادف -٣١
  )درجة        ("                                                                               األحادیث "    : " الحدیث "  جمع -٣٢
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ثالثسترشادى الالنموذج اال شـذور الذھـب فى اللغة العربیة  

 

أحـمد بیـومى السـقـا / أ   

  
  )درجة "                                                                                             (شرح األبیات "  أحب بنفسك -٣٣

  
  )"ب ( أو )  أ ( یختار الطالب "  -٣٤
لحب واإلعجاب الشدید بمى حیث صور مى باللحن الشجى ، وسر الجمال التوضیح وتوحى با"تشبیھ بلیغ " )أ  ( 

  )درجتان( وعذوبة صوتھا                                                                                                                    
  
  )درجتان           (االلتماس ویوحي بالتحسر واأللم على فقدھا                       غرضھ "إنشائي أمر أسلوب  ") ب ( 

                       ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  " من أنت یانفس " من نص 

  )درجة                                                                           (  "                              الحیرة والقلق   " -٣٥
  )درجة  "                                                                                                          ( استعارة مكنیة " -٣٦

  
  " رأیت "  جمیعا على أسلوب شرط أداتھ  و جزؤه  األول فعالن  متعاطفان  ھما یرتكز البناء اللغوى  فى المقاطع -٣٧
خاصیة أخرى فى البناء  اللغوى : یترددان  معا و ھو األغلب أو یقتصر  على أحداھما و ھو قلیل "  سمعت " و 

ھل من األمواج " :  ھل "تشترك  فیھا المقاطع  الستة  ھى إنتھاؤھا  جمیعا  بأسلوب استفھام  ذى أداة واحدة  ھى 
جئت ؟ ھل من البرق انفصلت ؟  ھل من الریح ولدت  ھل من الفجر انبثقت  ؟ ھل من الشمس ھبطت  ؟ ھل من األلحان 

  )درجة    ( أنت ؟                                                                                                                               
  

  )"ب ( أو )  أ ( یختار الطالب " -٣٨
تحققت بوحدة الموضوع الذي یتحدث فیھ الشاعر عن انشغالھ بالبحث عن ماھیة النفس من خالل النظر لما حولھ ) أ ( 

 ، في الطبیعة ، وتحققت بوحدة الجو النفسي الذي تغلفھ الحیرة الشدیدة والقلق في البدایة ثم االھتداء في النھایة
  ) درجتان(وجاءت أفكاره مرتبة ومترابطة وفیھا تسلسل جمیل                                                                        

  
یعد عنوان ھذه القصیدة مدخال جیدا إلى تحلیلھا ، فقد جاء بأسلوب  اإلستفھام الذى یثیر االنتباه و یدعو  إلى ) ب ( 

ا اإلستفھام نفسھ یحمل معنى الحیرة ، حیرة الشاعر إزاء قضیة  من قضایا  الوجود اإلنسانى  التى ترقب الجواب و ھذ
تؤرق  فكره و شعوره  و ھى قضیة تدور حول حقیقة  نفسھ كما یدل  على ذلك تعبیره  إال  أنھا بالطبع تمتد لتشمل 

  )درجتان                                                       ( النفس  اإلنسانیة بعامة التى تعد نفس الشاعر فردا من أفرادھا   
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  )درجة (  وع وعالمة رفعھ الضمة                                                                            خبر مرف" سر  " -٣٩
  

  )درجة (  بدل مطابق مرفوع وعالمة رفعھ الضمة                                                               " التعمیر  " -٤٠
  

  / م مبنى المحل لھ من اإلعراب  الالم جرف جز": لننظر " -٤١
 )درجة ( فعل مضارع مجزوم بالم األمر وعالمة جزمھ السكون                                                         " ننظر " 

  )درجة       ( مفعول بھ منصوب وعالمة نصبھ الفتحة                                                        " : صالحا  " -٤٢
  

  )درجتان "                                                                ( أخلص " فعلھ /  اإلخالص "  مصدر لفعل رباعى -٤٣
  

  )درجتان "                      (اسم منتھى بألف التأنیث المقصورة " سبب المنع " / الكبرى" ممنوعا من الصرف -٤٤
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ثالثسترشادى الالنموذج اال شـذور الذھـب فى اللغة العربیة  

 

أحـمد بیـومى السـقـا / أ   

  
  )درجتان"                                                                              (اجتمع " فعلھ  " / مجتمع " ان اسم مك-٤٥

  
  )درجتان(نوعھ من فعل غیر ثالثى                                                                   "  / المتقن"  اسم مفعول -٤٦

  
  )درجتان(كالھما مخلصان                                                                                                 المصریان -٤٧

  
  )درجتان(مبتدأ مرفوع بالواو                                    : بناة الوطن                     المصریون  المصریون إنما-٤٨

  
  )درجتان(خلص للوطن كَل اإلخالص                                                                                     علینا أن ن-٤٩

  
 )درجتان (باب الواو ، فصل الجیم ، مع مراعاة الدال                                                     " وجد "  فى مادة -٥٠

  
  

    
 
 
 
 
 
 
 

         إعداد        
أحـمد بیـومى السـقا/ أ  

 
٠١٢٧٣٣٨٣٣٦٥   /    ٠١٢٧٨٤٩٠٠٤٢    

E-mail: Manoelsaka82@gmail.com 
 

https://www.facebook.com/MrAhmedElsakka 
 

https://twitter.com/manoelsaka82 
  

 ?   هـ١٤٣٨?ج?    م? ١٩?لسب

 إھداء إلى 
)أم رفیدة  ( روح أختى الطاھرة   

  أسألكم الدعاء لھا
 

mailto:Manoelsaka82@gmail.com
https://www.facebook.com/MrAhmedElsakka
https://twitter.com/manoelsaka82
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ثالثسترشادى الالنموذج اال شـذور الذھـب فى اللغة العربیة  

 

أحـمد بیـومى السـقـا / أ   

 
 




