السؤال األول :
(قصة الحروب منذ نشأة الخلٌقة إنما هً قصة سلطان متغطرس  ،أو مجنون ٌرٌد أن ٌشبع غروره وكبرٌاءه على حساب
دماء الناس وأرواحهم  ،ولكنه الطموح اإلجرامً الذي ال ٌقف عند حد  .سأل أحد الفالسفة اإلسكندر األكبر ملك مقدونٌة :
بعد فتح أثٌنا ماذا تنوي أن تفعل ؟) .
(أ)  -اختر اإلجابة الصحٌحة مما بٌن القوسٌن :
 مرادف (الطموح) ( :الحب  -العشق  -التطلع  -العمل) مضاد (غرور) ( :تواضع  -ترٌث  -تذلل  -محبة) جمع (الخلٌقة) ( :األخالق  -الخالبق  -الخالٌق  -المخلوقات)(ب)  -ما أسباب الحرب كما ٌراها الكاتب ؟
(جـ)  -بم رد اإلسكندر على الفٌلسوف ؟ وعال َم ٌدل رده ؟
(د)  -علل  :لم ٌستمتع اإلسكندر بانتصاراته .

السؤال الثانى :
(ولٌس معنى هذا أننا دعاة استسالم  ،أو دعاة تهدبة كما ٌقولون حٌن ٌشٌرون  -تأدبا ً  -إلى دعاة الهزٌمة  :حاشا لنا ذلك ،
وإنما نحن ال نؤمن بالحرب التً ال تحقق غٌر الدمار ،وسفك الدماء  ،وإهدار الموارد والكرامة اإلنسانٌة ؛ إشباعا ً لهواٌات
مجنونة عند بعض الحكام والزعماء  .وإننا إذ ندٌن هذا الفرٌق من الحكام أو الزعماء نشعر باإلكبار الحق لموت اإلنسان
دفاعا ً عما ٌؤمن به من قٌم ومبادئ  .فما أنبل هؤالء البشر !) .
(ح ْقن) .
(أ)  -هات من الفقرة السابقة كلمة بمعنى (نندد)  ،وأخرى مضادها َ
(ب)  -لماذا ٌكره الكاتب الحرب ؟
(جـ) ٌ -مجد الكاتب نوعٌة من البشر  .وضح مع ذكر أمثلة .
(د)  -ما أعظم حب ٌنطوي علٌه قلب اإلنسان من وجهة نظر الكاتب ؟

السؤال الثالث :
(وهناك أمر ٌجب أن نأخذه مأخذ الٌقٌن هو انه إذا قام نزاع فً العالم فلن ٌكون أمام أي جانب من الجانبٌن المتنازعٌن
فرصة للنصر  .بالمعنى الذي ٌفهم من هذه الكلمة ؛ فالحرب العلمٌة إذا أطلق لها ا ْل ِع َنان فأغلب الظن أنها لن تدع أحداً على
قٌد الحٌاة ؛ فلٌس أمام النوع البشري إال أن ٌختار واحدا من اثنٌن  :إما السلم عن طرٌق االتفاق  ،أو السلم عن طرٌق
الموت الشامل) .
(أ) -هات مرادف (نزاع)  ،ومضاد (االتفاق)  ،وجمع (ا ْل ِع َنان) فً جمل مفٌدة.
(ب)  -الحرب العلمٌة تأكل األخضر والٌابس  .وضح .
(جـ)  -ما الخطر الذي ٌهدد بفناء الجنس البشري ؟ ما واجب البشرٌة بأجمعها أمامه ؟

(د)  -ما المقصود بـ " أطلق لها ا ْل ِع َنان " ؟
السؤال الرابع :
" ولكننا إذا استطعنا اجتناب خطر الحرب التً تهدد البشر  ،ذلك الخطر المفجع فإن األجٌال التً ستحٌا فً عالم تحرر من
الحرب ستنظر فً قابل القرون إلى النصب التذكارٌة لقتلى الحروب الكبرى فً التارٌخ بشعور ٌختلط فٌه الكبرٌاء بالحزن
واإلعجاب بالرثاء "
أ ) اختر اإلجابة الصحٌحة مما بٌن القوسٌن :
 مرادف ( المفجع )  ( :الشرٌر – المؤكد – المفاجا – المؤلم ) -مضاد اجتناب

 ( :نسٌان – ارتكاب – إعالن – إظهار )

 -جمع النصب

 ( :األنصبة – األنصباء – األنصاب – النصابون )

ب – فً الفقرة أمنٌة ونتابج لتحقٌقها  .وضح ذلك
جـ  -كٌف ستنظر األجٌال القادمة للنصب التذكارٌة لقتلى الحروب ؟ ومتى تتحقق تلك النظرة ؟
د -ما الدعوة التً ٌدعونا إلٌها الكاتب ؟
هـ  -إٌثار الحٌاة على الموت ٌدل على  ( :تعالٌم دٌنٌة – فطرة إنسانٌة – ثقافة مجتمعٌة

" وإذا كانت اللغة بهذه المنزلة  ،وكانت أمتها حرٌصة علٌها  ،ناهضة بها  ،متسعة فٌها  ،مكبرة شأنها  ،فما ٌأتً ذلك إال من
كون شعبها سٌد أمره ؛ ومحقق وجوده  ،ومستعمل َ قوته  ،واآلخذ بحقه  ،فأما إذا كان منه التراخً واإلهمال وترك اللغة
للطبٌعة السوقٌة ،وإصغار أمرها  ،وتهوٌن خطرها  ،وإٌثار غٌرها بالحب واإلكبار  ،فهذا شعب خادم المخدوم  ،تابع ال متبوع
 ،ضعٌف عن تكالٌف السٌادة  ،ال ٌطٌق أن ٌحمل عظمة مٌراثه  ،مجتزئ ببعض حقه  ،مكتف ٍ بضرورات العٌش ٌ ،وضع
لحكمه القانون الذي أكثره للحرمان وأقله للفابدة التً هً كالحرمان "
(أ)اختر االجابة الصحٌحة لما بٌن القوسٌن
 حرٌصة جمعها ( :حوارص – حرص -حراص) -مضاد إٌثار

( :تأثٌر  -أثرة – اثارة)

 -مٌراث مادتها

( :أرث -ترث -ورث)

 التراخى مادتها ( :رخى – رخو –خور) -مفرد تكالٌف

( :كلفة -تكلٌف -تكلفة)

ب -ما منزلة اللغة التى ٌتحدث عنها الكاتب؟
ج -ما صفات الشعب الذى ٌحافظ على لغته؟
د – متى ٌصبح الشعب خادما ال مخدوما وتابعا ال متبوعا ؟
هـ  -جملة ( متسعة فٌها ) تدل على :
( التوسع فً استخدامها – كثرة مشتقاتها – كثرة متحدثٌها )

()2
ّ
التشظً
" وقد استشعر هذا الخطر كثٌر من الدول ففرضت قٌودا صارمة من أجل الحفاظ على الكٌان اللغوي من
والذوبان والتماهً فً كٌانات أخرى واتخذت خطوات إٌجابٌة للحفاظ على لغتها "
أ -هات مرادف ومضاد وجمع (صارمة) -مرادف ومضاد التشظى -ما العالقة بٌن الذوبات والتماهى ؟
ب -ما الذى اتخذته الدول للحفاظ على لغتها؟
ج -ماذا ٌعنى الدقة فى تركٌب اللغة؟

" وما ذلت لغة شعب إال ذل  ،وال انحطت إال كان أمره فً فً ذهاب وإدبار  ،ومن هنا ٌفرض األجنبً المستعمر لغته فرضا
على األمة المستعمرة  ،وٌشعرهم عظمته فٌها "
أ ) اختر االجابة الصحٌحة لما بٌن القوسٌن :
 -مرادف " انحطت "

 ( :ضعفت – انحدرت – اختفت – فسدت )

 -مضاد " ذل "

 ( :قوي – اغتنى – انهزم – عز )

 -جمع " فرض "

 ( :فرابض – فوارض – فروض – فُرض )

ب ) كٌف ٌفرض المستعمر لغته كما فهمت من الفقرة ؟
د) ( اللغة نسب للفكر والعاطفة ) دلل على ذلك بمثال
هـ  -عندما ٌفرض المستعمر لغته ٌحكم على األمة المستعمرة بأحكام ثالثة  .اذكرها

" كان فً ذلك الٌوم ذا منصب واتخذ من منصبه ُج َّنة ٌستجن بها ؛ لٌهاجم مصر  ،وهو مصري من ألفاف حناٌا مصر  ..جعل
منصبه درعا لٌطلق صٌحته الرعناء الحمقاء التً ال أشك أن مددها كان ماال دنسا تسرب إلٌه فً لٌل من الحاقدٌن على مصر
والشانبٌن من أقزام "
(أ)اختر االجابة الصحٌحة لما بٌن القوسٌن :
 -مرادف " جنة "

 ( :مرض – حدٌقة – وقاٌة – سبب )

 مضاد " الشانبٌن "  ( :المتحدون – األقوٌاء – الموافقون – المحبون ) -مفرد " حناٌا "

 ( :حان – َح َّنٌة – ِح ّناء – حنون )

ب  -ما الصٌحة الرعناء التً ٌستنكرها الكاتب ؟ وما دوافعا ؟
جـ  -لكلمة مصر آثارها العظٌمة على أبناء مصر  .وضح ذلك
د -داللة كلمة " لٌل " فً الفقرة :
( الخوف والوحشة – الجهل بمصدر األموال  -الخدٌعة والتخفً ) اختر

" إننا نرفع مصر شعارا ؛ ألننا نعرف أن هناك فبات من الناس انتمت مصالحها إلى غٌر مصالح مصر ..
ونعرف أن مصالح هذه الفبات أصبحت مرتبطة ارتباطا وثٌقا بما ٌجر على مصر الخراب والهوان .
وهٌهات ألف هٌهات لن ٌصل الخرب إلى مصر مهما ٌجد بهم السعً "
أ ) هات من الفقرة ( مرادف الذل  ،مضاد العمران  ،مفرد أشعرة )
ب ) ما الشعار الذي ٌرٌد الكاتب من المصرٌٌن أن ٌرفعوه ؟ ولماذا ؟
جـ ) إالم تسعى الفبات المشار إلٌها فً الفقرة ؟ وكٌف ٌرى الكاتب سعٌهم ؟

" مصرٌون  ..مصرٌون نحن بكل قطرة من دمابنا ..بكل مسرى من مجرى دمابنا  ،مصرٌون بأعراقنا التً ورثناها عن
آبابنا
ومصرٌون بأعراقنا التً تختلج بها قلوب أبنابنا  .آمالنا كلها تطوف بأرض مصر وسمابها ومسالك الهواء فً أجوابها ،
ومجرى الجداول من نٌلها وأمواج البحرٌن على ضفافها.
(أ)اختر االجابة الصحٌحة لما بٌن القوسٌن
 مسرى ومجرى من المشتقات تختلج مضادها -ضفاف معناها

( :اسم زمان –اسم زمان – مصدر مٌمى)
( :تسرى –تتحرك – تتوقف)
( :جوانب -شواطا – أركان)

ب -ما مقومات مصرٌتنا؟
جـ  -متى ٌفقد المصرى وطنٌته؟
" وحسب األحمق أن صٌحته ستبتلعها أفناء مصر  ،وال تلتفت إلٌها عٌون هو قد زاد خزانته ماال  ،وزادت ذمته المالٌة
المتجردة
من األمانة ثراء بالنقود  ،ولٌس ٌعنٌه من بعد أن تزداد فقرا إلى الشرف والكرامة والوطنٌة واالنتماء.
وٌحه ماذا قال ؟ وأي غاٌة تغ ٌّا ؟ وأي هدف تقصد ؟ إننا نحن – أبناء مصر – إذا سمعنا كلمة مصر خشعت منا القلوب
،
ووجفت منا حبات األفبدة  ،وخضعت منا الجباه  .فال محبا لوطنه مشغول بغٌره  .مصرٌا
(أ) هات مرادف حسب –جمع ومضاد األحمق -جملتٌن مترادفتٌن من العبارة  ،مفرد " أفناء "
ب) -ما نتٌجة هتاف من ٌهتف؟
جـ  -ما شعورنا إذا سمعنا اسم مصر؟
د – ما الفرق بٌن الغاٌة والهدف ؟

