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العربیةشـذور الذھـب فى اللغة   امتحان الســودان 

 

أحـمد بیـومى السـقـا / أ   

 
  المرادفات فى القصة )  أ(                            لم أقم باإلجابة عن  السؤال رقم            

                                         وأسئلة شرح النصوص 
 

 ثانیا القراءة           المجموعة األولى  من كتاب " األیام " لطھ حسین
 

 السؤال الثانى
 

قالھا لإلمام فى صوت یسمعھ الناس والمناسبة عندما أقبل الفتى " شیخ كاتب المحكمة الشرعیة ال" المتحدث –ب 
 األزھرى یرید أن یصعد المنبر لیلقى خطبة الجمعة

 
  كان الیجد فیھم اإلعجاب الذىكان یأخذه عندما یسمع علماء الریف-جـ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                         ـــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 السؤال الثالث

 
 تغیرت حیاة الصبى بقدوم اب�ن خالت�ھ فق�دھجر مجل�سھ م�ن الغرف�ة وأص�بح یق�ضي یوم�ھ كل�ھ أو أكث�ره  ف�ي األزھ�ر               –ب  

 قل�یًال وب�القراءة كثی�رًا    وفیما حولھ من المساجد  ثم یعود فیخرج من غرفت�ھ ل�یجلس أمامھ�امع ص�احبھ یلھ�وان بالح�دیث                
    ٠وعرف ما یجري في الربع أكثر مما كان یعرفھ فقد عاش جھرة بعد أن كان یعیش سرا 

 أصبح یجد حیاتھ الخصبة الممتعة فى األزھر الذى كان یخرج إلیھ وقت الدرس مع صاحبھ
 

أخرى حرص على حضوردرس الفقھ والنحو طاعة ألخیھ من جھة وإرضاء لنفسھ من جھة -١جـ    
 خافوا من سؤالھ ألنھ  كان غلیظ الطبع ، سریع الغضب ، عنیفا مع طالبھ ال یكاد ُی�سأل حت�ى ی�شتم ف�إن أل�ح علی�ھ             -٢    

  السائل ضربھ بلكمة أو رمیة بحذائھ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 
 المجموعة الثانیة

 السؤال الرابع من موضوع " نصیب العرب من الحضارة "
"مفصال "  : " مجمال "  مضاد -٢"                                        أنصبة " :   " نصیب "  جمع -١) أ (   

"تزید " :  " تعدو "  مرادف -٣        
 

یلم فیھ إلمامة إنصاف بالمكان الرفیع الذي تتبوأه حضارة العرب بین أرقى الحضارات اإلنسانیة في تاریخھا القدیم ) ب (
 والحدیث

  
امتازت حضارة العرب بالمنزلة الوسطى في حیز المكان وحیز الزمان على السواء فھذه الحضارة قامت )     جـ(

طة في مكانھا بین الشرق والغرب و متوسطة في زمانھا بین حضارات القرون األولى وحضارة القرون الحدیثة متوس
  من أواسط القرن التاسع عشر إلى اآلن

  وكان أثر ذلك أنھااستطاعت تنقل من الشرق إلى الغرب وأن تعرف العالم بما كان محجما وراء السدود والمسافات من 
  .    والصین حضارات الفرس والھند

  
                               ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 تنویھ
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العربیةشـذور الذھـب فى اللغة   امتحان الســودان 

 

أحـمد بیـومى السـقـا / أ   

  
  "العلم فى اإلسالم " السؤال الخامس من موضوع

  "یزیل "   : " یدفع  "  مرادف-٢"                                صحاح "  : " صحیح "  جمع -١)    أ ( 
  "توافق " : تعارض "  مضاد -٣         

  
أن العلم فى اإلسالم یعنى فقط العلم بأحكامھ وآدابھ ، وأنھ ال شأن لھ بالعلم  في اإلسالم ھو المفھوم الخطأ عن العلم) ب(

 والبحث فى الكون وأسراره الكونى أو المادى وھذا غیر صحیح ألن مجال العلم فى اإلسالم كل ما یتعلق بعلوم الكون
  ونظریاتھ وكل ما یتعلق بالعلم فى المادة وتكوینھا ونتائجھا ، فاإلسالم یشمل ضروب النشاط اإلنسانى كافة

 
   لیقتدى بھ غیره فى المشاورة ویصیر سنة فى أمتھ -١)  جـ (

 ومعرفة الخالق ، والبحث فى ینحصر البحث العلمى المعاصر فیھما ألن الھدف ھو معرفة قوانین الخلق -٢        
  اآلفاق ینتھى إلى اكتشاف قوانین الخلق ، والبحث فى األنفس ینتھى إلى معرفة الخالق

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

  
  ثالثا األدب والبالغة

  السؤال السادس تاریخ األدب
  ) أ ( 
إلى الطبیعة فقد ھربوا لعالم الخیال بعد أن تصادمت آمالھم وطموحاتھم مع الواقع االستعماري  اتجھ شعراء الدیوان -١

 علیھم االستعمار إلى عالم من الخیال صنعوه ألنفسھم  ففروا من عالم الواقع الكئیب الذى فرضھوالفترة الخانقة
  واتجھوا إلى الطبیعة یبثونھا أمالھم الضائعة وآالمھم

 أل نھم وجدوا شعرھم یعبر عما یدور في قلوبھم وأحاسیسھم ویودون التعبیر  أقبل القراء العرب على شعر المھجر-٢
  عنھ

  
  )ب(
 لغة السرد  تتصف باالسھاب فیتابع بعض الشخصیات ،أو ئي أن یجعل من أجل محاكاة الروایة بالواقع على الروا-١

  ابعض األشیاء ویصفھا وصفا شامال دقیق
من قبیل ما یجري على أرض الواقع المعیش ، ویجعل الشخصیات من طینة البشر الذین یعیشون یجعل أحداث الروایة   

الء األشخاص یتحركون في أماكن محددة من بیئة اجتماعیة بیننا ولیسوا كائنات خرافیة ال عالقة لھا بدنیا  الواقع وھؤ
  معروفة



                                                                            

                                                                                ٠١٢٧٨٤٩٠٠٤٢ &٠١٢٧٣٣٨٣٣٦٥                                3 

 

العربیةشـذور الذھـب فى اللغة   امتحان الســودان 

 

أحـمد بیـومى السـقـا / أ   

  

  . وحدة الحدث- وحدة المكان- وحدة الزمان -:  یقصد بھ"وحدة المسرحیة " المفھوم القدیم لـ -٢

  ومراعاة التوازن بین الفصول.   الوحدة المسرحیة الناشئة عن الدقة في توزیع االھتمام :المفھوم الحدیث

                                   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ           

  السؤال السابع البالغة 

  عاطفة الشعر حب مصر واعتزازه وفخره واشرح األبیات) ١(

   وتوخى بكثرة الخیر فى مصرلتوضیححیث صور الرخاء بكنوز سر جمالھا التجسیم وا) تشبیھ بلیغ (-١ ) ب(

  للتأكید على وجود الخیر فى مصر  واألسلوب الخبرى للتقریر" ھنا"  تكرار -٢       

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  "التكافل االجتماعى فى اإلسالم "السؤال الثامن من مقال 

   "الفقیر" : "  مضاد الواجد -٢"               األطماع " : " الطمع "  جمع -١) أ (

  "قوتھا " : " حدة الشھوة "  مرادف -٣     

 والمطامع الدنیویة فرغب في الزھد وأمر من یمتلك                                                                                                          عالجھ عن طریق محاربة الشھوات والتطلعات-١    ) ب(
  بضرورة القناعة ومدح الفقیر المتعفف عن السؤال

  :  النثر األدبي وخصائصھا الفنیة  ینتمي ھذا النص إلى مدرسة المحافظین المجددین في -٢          
  . إحیاء التراث - ٢.                             المحافظة على سالمة األداء وقوتھ - ١
  . التأثر بأسالیب القدماء ، وتمجیدھم الماضي وتغنیھم بھ - ٣
  
  استعارة مكنیة حیث صور اإلسالم بطبیب و صور الفقر بمریض سر جمالھا التشخیص ) جـ(
  
  فلو أن كل إنسان أدى حق اهللا في مالھ ، ثم استقاد ألریحیة طبعھ و كرِم نفسھ فأعطى من فضل وواسى من كفاف) د(

 و آثر من قلة لكان ذلك عسیا أن یقر السالم في األرِض ویشیع الوئام في الناِس فتھدأ ضلوع الحاقد و ترقـأ دموع 
  ذوق الناس في ظالِل الرخاء سعادة األرِض و نعیم السماِءالبائِس و یسكن جوف الفقیر و یذھب خوف الغنى و یت

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  مساءمن نص ال: السؤال التاسع 

  
  "المشتاق " :  " المستھام "  مرادف -٢"                                یأس " : رجاء "  مضاد -١)  أ ( 

  "التقریر" استفھام غرضھ " أو لیس نزعا  " -٣       
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العربیةشـذور الذھـب فى اللغة   امتحان الســودان 

 

أحـمد بیـومى السـقـا / أ   

  "شرح األبیات مع عاطفة مطران " اجب بنفسك -١)  ب ( 
مزوج باحترام ، وھذا یدل على نظرة الرومانسیین للمحبوبة لفظة توحي بالخشوع و الخوف الم" مھابة "-٢         

  على أنھا لیست امرأة ذات جسد حي ، ولكنھا تحمل عندھم معنى التبجیل و االحترام ؛ ألنھا باعثة الشعر عندھم
  
  
  استعارة مكنیة صور القلب بإنسان یشعر بالخشوع والخوف سر جمالھا التشخیص )  جـ(
  
   تدل على سرعة ذكره للمحبوبة أما تذكرتك فالتاء توحى بصعوبة التذكرأفضل ألنھا" ذكرتك ) د(

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  "من أنت یانفس "  نص السؤال العاشر من
  
  "لبروق ا" : " البرق "  جمع -٢"                                  الغمامة "  : " الغمام "  مفرد -١)  أ(

  "علوت " :  مضاد انحدرت -٣      
  )شرح (  أجب بنفسك -١)   ب( 

  لمعرفة اإلجابة عن حقیقة النفس غرضھ  إظھار الحیرة والدھشة والترقب والرغبة الشدیدة المتلھفة -٢         
حیث صور الظالم بجیش  ثم أضاف المشبھ بھ إلى المشبھ ، وسر الجمال التوضیح ) تشبیھ بلیغ  (-١)    جـ(

  ویوحى بانتشار الظالم وشدتھ.والتشخیص 
أجب بنفسك ) د        (  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 

     خامسا النحو 
  السؤال الحادى عشر

  )أ ( 
  خبر كن منصوب وعالمة نصبھ األلف ألنھ من األسماء الخمسة:  ذا      
  ة جره الكسرةمضاف إلیھ مجرور وعالم: المرء   
  فاعل مرفوع وعالمة رفعھ الضمة : العظماء
  مفعول بھ منصوب وعالمة نصبھ الفتحة : الوفاء  

  
  ) ب( 
  "أراد " ، فعلھ " إرادة "  مصدر لفعل رباعى -١
فاعل مرفوع وعالمة رفعھ الضمة ، والھاء ضمیر متصل " أھدافھا " ، معمولھ "  الصادقة "  اسم فاعل عامل -٢

  محل جر مضاف إلیھمبنى فى 
  "تمنح "  فعل متعدى لمفعولین -٣
  مجزوم فى جواب الطلب " تصل "  فعل مجزوم -٤
  "یتغلب "  نعت جملة -٥
  "بئس "  فعل جامد -٦
  
  الطالبتان كلتاھما  حضرت) جـ ( 
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العربیةشـذور الذھـب فى اللغة   امتحان الســودان 

 

أحـمد بیـومى السـقـا / أ   

   النجاح فاجتھدترْدإن ) د ( 
  مفعول بھ لمفعل محذوف تقدیره أخص : األولى )   ھـ(

   منادى منصوب وعالمة نصبھ الفتحة       الثانیة
  
  وصف – استقم –استمع ) و(

             ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
  

              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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