
*1 *

 

مراجعة فى الكراءة  للنرحلة الثاىية  

قيه إىشاىية   (1
وقد مضى اإلسالم يعتدَّ بحرية اإلنسان وكرامتو وحقوقو اإلنسانية إلى أقصى الحدود ، وقد جاء   :"1س

  " واالسترقاق راسخ فى جميع األمم ، فدعا إلى تحرير العبيد

 " .  احلدود" ومفرد  " أقؼى"  ومقابل  "  الرم–راسذ  -   يعتد" ىات مرادف  (أ 
  : أجب عما يأتى  (ب 

  ما مظاىر حرص اإلسالم على حرية اإلنسان وكرامتو ؟ (أ 

 كيف رفع اإلسالم من شأن الفرد اجتماعياً وروحياً وخلقياً ؟  (ب 

   .  لماذا حرص اإلسالم على كرامة اإلنسان وحريتو ؟ (جـ 

والحُق أن تعاليم اإلسالم السمحة ال السيف ىى التى فتحت الشام ومصر إلى األندلس ، والعراق   : "2س
إلى خراسان والهند، فقد كفل للناس،ال ألتباعو وحدىم بل لكل من عاشوا فى ظاللو مسلمين وغير 

 "مسلمين

  .(حمى  – ضمن – حقق – رعى ) " : نفل" معنى  (أ 

   .(استثناء  – عطف – نفى – نهى ): ىنا " ال" 0 نفل للياض مجيعًا ال ألتباعُ وحدٍه (ب 

  .(اسمحة  – سماح – أسماح – سمحاوات ) " : مسخة" جمع  (جـ 

 . (متبع  – تابع – تباع – تبع ) " : أتباع" مفرد  (د 
  كيف انتشر اإلسالم فى مشارق األرض ومغاربها ؟  (ىـ 

فاإلسالم دين سالم للبشرية ، يريد أن ترفرف عليها ألوية األمن والطمأنينة ومن تتمة ذلك ما  : " 3س
  " وضعو من قوانين فى معاملة األمم المغلوبة سلماً وحرباً 

 " .  املػلوبة–األمً " ومقابل  "  األمه– قواىني –ألوية " ومفرد "   املػلوبة– تتنة – ألوية –ترفرف " ىات مرادف  (أ 
 . دلل على صحة ىذه المقولة  " : اإلسالو ديً سالو للبظرية "  (ب 

  ما القوانين التى وضعها اإلسالم فى معاملة األمم المغلوبة سلماً وحرباً ؟ (جـ 
 

الكدض مديية عربية إسالمية   (2

القدس ، أو أورشليم أو دار السالم ، أو مدينة العدل أو يبوس ، أو إيلياء ىى مجتلى عن موسى  : " 1س
وىى قدس األديان الثالثة . ، ومهوى قلب عيسى ، ومسرى ومعراج نبينا محمد عليو الصالة والسالم 

وقبلة اإلسالم األولى ، ومعبد الشرق والغرب ، وأروع مدن العرب الكنعانيين ، ورمز وحدة دين اهلل 
بوركت وبروك ما حولها ، كانت درة متألقة فى تاريخ العرب والمسلمين عبر العصور . الواحد القهار  

." وكانت زىرة المدائن وما تزال 
" .  املدائً" ،  ومفرد " أروع" ، ومضاد  " جمتلى"ىات مرادف  (أ 

لم تعد القدس زىرة المدائن ؟  (ب 
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.  فبم ترد عليهم .. يزعم اليهود أنهم ىم الذين أنشئوا القدس  (جـ 
وإذا كان اليهود قد نشروا األكاذيب ، وزيفوا الحقائق فيما يتعلق بالقدس وحاولوا إقناع العالم  : " 2س

زوراً وبهتاناً بأنهم ىم الذين أنشئوا وشيدوا مدينة القدس ، واقاموا مؤتمرات واحتفاالت ضخمة فى 
." اآلونة األخيرة بمناسبة مرور ثالثة آالف عام على إنشائهم إياىا

 .    " ادعاءاتَه" ومفرد "  ضدنة"وجمع " الباطلة"ومضاد  " اآلوىة- بَتاىًا "ىات مرادف  (أ 
من الذى أنشأ القدس ؟ وما الدليل على ذلك ؟  (ب 
متى أصبحت القدس مدينة إسالمية ؟ وكيف نعمت باألمن فى ظل اإلسالم ؟   (جـ 
 " . العَدة العنرية" اكتب مذكرة مختصرة عن  (د 
منذ ذلك التاريخ أصبحت مدينة القدس إسالمية ، تابعة فى إدارتها طبقاً للتقسيم اإلدارى لجند  : " 3س

ودخلت ىذه القبائل فى التكوين االجتماعى للمدن . ووفدت القبائل العربية إلى الشام . فلسطين 
واصبح العنصر العربى اإلسالمى بمرور الوقت العنصر الغالب . القديمة مثل دمشق وحلب والقدس 

" فى القدس بكل ما يحملو من المقومات الحضارية والدينية 
" .  املكومات"والمقصود من " جيد"وجمع " تابعة" ومضاد " الػالب"ىات مرادف  (أ 

. ما التاريخ المشار إليو أول الفقرة ؟ وبين دور صالح الدين فيها  (ب 
كيف تدلل على تسامح اإلسالم وعظمتو واحترامو ألىل الرساالت األخرى ؟  (جـ 
لماذا أصبح العنصر العربى ىو العنصر الغالب فى القدس ؟   (د 

 

األرقاو العربية األػيلة   (3

لم يعرف التاريخ حضارة من الحضارات إال ولها نظام للترقيم ، وما زالتا بعض نظم الترقيم  : " 1س
"  القديمة تعيش على ىامش بعض الحضارات حتى اليوم 

" .  ٍامع"، وجمع " ىظاو"، ومضاد " الرتقيه"ىات مرادف  (أ 
ما فائدة الترقيم فى حياة اإلنسان ؟  (ب 
. اذكر نظاماً قديماً للترقيم العربى ، ثم قارن بينو وبين الترقيم الحالى  (جـ 
 (أبجد ىوز حطى كلمن  )عرف العرب حساب الُجمل قديماً وما زلنا نستخدمو فى الرياضيات فـ : " 2س

ىى جزء من نظام حساب الُجمل لذى تأخذ حروفو العربية أرقاماً تبدأ من الواحد الصحيح باسلوب 
"  يختلف عن منظومة األرقام العربية األصيلة الحديثة 

 " .  أسلوب" ، وجمع  " الؼخيخة" ، ومضاد " ميظومة"ىات مرادف  (أ 
ما المقصود من حساب الُجمل ؟ وفيم يستخدم ؟  (ب 
فيم يختلف نظام الُجمل عن منظومة األرقام العربية الحديثة ؟   (جـ 
لم عرفت األعداد فى أنحاء الدنيا باسم األرقام العربية ؟  (ىـ 
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لقد واكبت ىذه األرقام حضارتنا بصورة منتظمة منذ تاريخ اختراعها ببغداد وحتى يومنا ىذا لمدة  : " 3س
." تزيد على اثنى عشر قرناً ، ولهذا فإن َجّل تراث أمتنا قد ُكتب بها

 " .  تراث" ، ومادة " ُجّل"، ومضاد " وانبت"ىات مرادف  (أ 
.     وضح ذلك .. فى العبارة مقدمة ونتيجتها  (ب 
مم تتكون منظومة الرقم العربى ؟   (جـ 
فبم ترد عليهم ؟ .. يزعم البعض أن األرقام العربية ىندية األصل  (د 

 

اسلوب واسلوب  (4

 – طبعاً – من اختراعى – إليك نموذجاً – ال من أجل التندر –من أجل التقريب بالتشبيو  : " 1س
كانت محمد افندى يدلف فى الحارة وىو ).لمطلع قصص عديدة يقرؤىا على أصدقائى فى الشباب

حامل بطيخة فى حضنو ، وكان جوربو متدلياً فوق حذائو ولو كان تدلى أكثر لظهرت خروقو المستورة 
 ".

 " .  احلارة يدلف فى" والمقصود من  " خروفُ" ومفرد  " اخرتاعى" ومضاد " التيدر "ىات مرادف  (أ 
ما المراد من إيراد ىذا النموذج ؟   (ب 
ماذا يعيب النموذج الذى اورده الكاتب ؟  (جـ 
ولما كبرنا قلَّ خوفنا من بعبع التعقيد اللفظى ألن االىتمام بالمعنى غلب االىتمام باأللفاظ  : " 2س
بل أكاد أحس فى  (وليس قرب قبر حرب قبر  )واعترف لك أننى ال أجد اآلن أى عيب فى .

" تدافع قافاتو وباءاتو دقات طبلة الغضب والحزن فى مأتم طالبة الثأر 
 " .  مأمت" وجمع  " غلب" ومضاد " قّل"ىات مرادف  (أ 

.   وضح ذلك …فى العبارة ما يشير إلى تغير المفاىيم بتغير السن  (ب 
؟ ولماذا ؟   " وليص قرب قرب حرب قرب" ىل تتفق مع الكاتب فى عدم وجود عيب فى  (جـ 
.  اذكر ما تعرفو عن قضية اللفظ والمعنى ، وموقف النقاد منها  (د 
.  وضحهما باختصار مبيناً أصلحهما للقصة .. ىناك اسلوبان للسرد القصصى  (ىـ 
كيف أتاح النموذج الذى أورده كبكبة التتابع الزمنى ؟ وما كيفية التخلص من ذلك ؟   (و 

 

سكط الكياع  (5

اليوجينيا  أن نستبدل باالنتخاب الطبيعى انتخاباً إن جوىر التطور ىو االنتخاب الطبيعى ، جوىر  : " 1س
." اصطناعياً واعياً بهدف اإلسراع من تطوير الصفات المرغوبة  

. فى جملتين  " التطور" ، ومضاد " جوٍر"ىات مرادف  (أ 
 ومن الذى صاغو ؟ ؟ " اليوجينيا " ما مفهوم مصطلح  (ب 
؟       وما الذى يهدف إليو اليوجينيا  ؟ ما جوىر  (جـ 
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. ولماذا ؟ اذكر رأيك اليوجينيا ؟ ما موقف الدين فى  (د  
إن التحرير المعتمد لجنس البشر ألىداف اجتماعية ىو ما تطمح إليو اليوجينيا وعندما يتغلب  : " 2س

 سيصبح الكون …اإلنسان على تطوره البيولوجى سيكون قد وضع األساس للتغلب على كل شىء آخر 
"  أخيراً طوع بنانو  

" .  بياىُ"،  ومفرد " املعتند"ىات مرادف  (أ 
متى انتشرت اليوجينيا ؟ وأين كان انتشارىا ؟ وما مظاىر ىذا االنتشار ؟   (ب 
وضح موقف اليوجينيا من انتشار التعليم ؟ وما ىدفها االجتماعى ؟   (جـ 
ما الذى يخشاه الكاتب من وجو اليوجينا ؟ أو ما الوجو الحقيقى القبيح لـها ؟   (د 

 

قضية الشهاٌ  (6
 

تستطيع أى دولة أن تغير فى معدل نمو سكانـها بتشجيع التغيير فى واحد أو أكثر من  : " 1س
 ومعظم دول العالم المتقدمة تمتلك اآلن  المواليد ، الوفيات ، الهجرة: المتغيرات السكانية وىى 

بينما تملك معظم دول العالم النامى . معدالت منخفضة نسبياً لكل من المواليد والوفيات 
  "معدالت عالية للمواليد ومنخفضة للوفيات 

 ( .  ميدفضة) ومضاد  (  وفيات–مواليد ) ىات مفرد كل من  (أ 
اذكر الوسائل التى ينمكن أن تتخذىا الدول للتحكم فى معدالت النمو السكانى ؟   (ب 
فما ىما ؟ وكيف يمكن الحصول على أفضل النتائج ؟  . لتقليل معدالت المواليد طريقتان  (جـ 
ما الفكرة األساسية فى نموذج التحول السكانى ؟   (د 
.  تحدث عنها . يمر التحول السكانى من النمو إلى الهبوط بمراحل أربع  (ىـ 
والخيار اآلخر ىو التنمية االقتصادية التى تبدو ىى األخرى عزيزة المنال أمام شعوب يترنح  : " 2س

اقتصادىا تحت الديون وخدمتها ، وأمام المنافسة العالمية الشرسة ومعظمها ال يستطيع حتى أن 
  " ....يقف على قدميو ليستخدم ما لديو من موارد طبيعية أو بشرية وال يبقى أمامها سوى طريق واحد

 " .  طرسة- يرتىح " ومضاد  " عزيزة امليال" ىات معنى  (أ 
  ما المقصود بالموارد الطبيعية والبشرية ؟ (ب 

   " معظنَا ال يشتطيع أٌ يكف على قدميُ " – " طعوب يرتىح اقتؼادٍا  "  : ما الجمال فى قولو (جـ 

  ما الصعوبات التى تواجو التنمية االقتصادية لدى الشعوب النامية ؟ (د 

ما الطريق الوحيد الذى يراه الكاتب للتحكم فى معدالت النمو السكانى فى الدول النامية ؟  (ىـ 
ما الذى يقلق ألمانيا مع ارتفاع دخل الفرد فيها ؟ وعالم يدل ذلك ؟   (و 
كيف تستطيع الدول التحكم فى معدل نمو سكانـها ؟   (ز 
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ما وسائل مواجهة مشكلة تزايد السكان ؟      (م 
ما نتائج برامج تنظيم األسرة ؟   (ل 

 

 العله فى اإلسالو (7
ال يجوز أن نفهم العلم فى اإلسالم على أنو يعنى فقط العلم بأحكامو وآدابو وأنو ال شأن لإلسالم  : " 1س

  " 000ذلك أن اإلسالم جاء شاماًل لضروب النشاط اإلنسانى كافة  – بالعلم الكونى أو العلم المادى

 " .  ضروب" ومفرد  " طامل" مقابل  "  طأٌ–نوٌ " وجمع  "  نافة– ضروب –طأٌ " ىات مرادف  (أ 
                ما مفهوم العلم فى اإلسالم ؟  (ب 
  0وضح موقف اإلسالم من العلوم الكونية والمادية   (جـ 

ال حد إذن فى اإلسالم لما يمكن أن يستنبطو العقل البشرى من أنواع العلوم التى تتعلق بمصالح  " : 2س
الناس المتغيرة من زمان ، ومن مكان إلى مكان ، وىذا ىو الذى دفع فقهاء اإلسالم إلى اعتبار 

  " الصناعات مثاًل فروض كفاية

 " .  فرض العني- فرض نفاية  " والمراد بـ  "  يشتيبط–حد " ىات مرادف  (أ 
  لماذا فتح اإلسالم باب الشورى واالجتهاد فى شئون الدنيا ؟  (ب 

  دلل على أن العلم فى اإلسالم غير محدودة ؟  (جـ 
 ما الذى تناولو اإلمام الغزالى فى كتابو اإلحياء عن فروض الكفاية ؟  ( د 

 

  حملات مً حياة العكاد (8

  " فضل ال يجحد ، وما ىو بغافل عنو..... إن فضل أسوان عليو  : " 1س

 " .  غافل" ، ومضاد  " جيخد" ، ومرادف  " فضل" ىات جمع  (أ 
  كيف أسهمت طبيعة أسوان السياحية فى تكوين شخصية العقاد ؟ (ب 

  ؟ " عاغ العكاد بشً قلنُ ومً سً قلنُ " ما المقصود بعبارة (جـ 

الكفاح األدبى والسياسى ... الكفاح بكل ألوانو ... وحياة العقاد سلسلة طويلة من الكفاح  : " 2س
 فقد صارع الرجل الزمن واألحداث والسلطات فى عهود شتى حتى استطاع أن 0والمادى أيضاً 

  " يزحزح كل القوى المعرقلة ، وينفذ إلى مكانو الطبيعى فى الحياة

 " .   طتى–عَود " ، ومفرد  " ػارع" ، مضاد  " معرقلة" ىات مرادف  (أ 
   " استطاع أٌ يزحزح نل الكوى املعرقلة " – " حياة العكاد سلشلة طويلة" ما الجمال فى  (ب 

  ما الصعوبات التى واجهت العقاد ؟ (جـ 

وللعقاد نفس طلعة ولوع بالمعرفة اإلنسانية على اختالف ألوانها ، يهطع إليها من مظانها ، ومن  : " 3س
أولئك العصاميين الذين ربوا أنفسهم ، وشقوا طريقهم فى الحياة بسالح الفطرة والموىبة األصيلة التى 

  "  تألقاً ومضاء…يزيدىا الصقل 

 "  تألل" ومضاد  " مظاىـَا- يَطع  " ىات مرادف  (أ 
  ما الصفات التى مكنت العقاد من الوصول إلى المكانة التى وصل إليها ؟ (ب 

؟      " عؼامى" وما مضاد  لماذا وصف العقاد بأنو عصامى ؟ (جـ 
ما فنون اللغة التى فضل العقاد دراستها ؟  (د 
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على العربى حمند خليفة / أ 
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