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 وزارة التربية                                                   

 قسم تعليم الكبار ومحو األمية                                                                        التعليمية       منطقة مبارك الكبير           

 التوجيه الفني للغة العربية

 الحادي عشر لصف ا -في مادة اللغة العربية   الثانية لفترة ا - (تجريبي)امتحان            

  6102- 6102عام الدراسي لا                                       

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 (درجة  01)                                                     : الفهم واالستيعاب -أوال 

 (ثالث درجات )                     :  اقرأ النص التالي ثم أجب عن األسئلة التي تليه   –السؤال األول 
 

 

 

 

 

 

 

 (1)                                         رسمت القصيدة مالمح البيئة الجاهلية فما أبرز هذه المالمح؟ -1

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

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

 (½)                                                   اني الخالد ؟  لماذا يعد هذا النص من األدب اإلنس  -2

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

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

 (1)                                                                     .   شرحا وافيا اشرح البيت التالي   -3

 صورة اللحم والدم إالفلم يبق ***    لسان الفتى نصف ونصف فؤاده                  

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

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

 

 (½)                                                          :  ة مما يأتيالصحيح التكملة ضع خطا - 4

  :القيمة التي تضمنها البيت األخير من األبيات السابقة هي  -

                                           . الدفاع عن الحقوق - ب    .                بالمقسوم  الرضا -أ  

 .صون اللسان عن الذلل -  د.               الحياة البعد عن زيف - ج

 

 

 

 

 رأيت المنايا خبط عشواء من تصب      تمته ومن تخطئ يعمر فيهرم

 ومن لم يصانع في أمور كثيرة           يضرس بأنياب ويوطأ بمنسم

 الشتم يشتم ومن يجعل المعروف من دون عرضه   يفره ومن ال يتق

 ومن لم يذد عن حوضه بسالحه         يهدم ومن ال يظلم الناس يظلم
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 (ثالث درجات )                 :  اقرأ النص التالي ثم أجب عن األسئلة التي تليه   –السؤال الثاني  

 

 

 

 

 (1)                                                              ما هدف الكاتب من هذا الموضوع ؟ - 1

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

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

 (1)                                     .ورد في الفقرة السابقة مبينا القيمة المستفادة منه  حدد موقفا-2

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

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

 (½)                ؟                 أذاهم له  علل عفو الرسول عن أهل مكة على الرغم من كثرة -3

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

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

 (½)                                                    :  الصحيحة مما يأتيالتكملة تحت ضع خطا  - 4

 : التي ناقشها الكاتب في النّص السابق هي  الفكرة   -أ

 .أرسل هللا دمحما هاديا للبشرية كافة  -

 .العفو والسماحة من أخالق الرسول  -

 .اعتكاف الرسول في غار حراء للتأمل  -

 .عظمة دمحم تختلف عن عظمة اآلخرين  -

 

 (ثالث درجات )                  :  اقرأ النص التالي ثم أجب عن األسئلة التي تليه   –السؤال الثالث  

 

 

 

 

 

 

 

 (1)                                     كيف ربط الشاعر بين الماضي والحاضر ؟                      -1

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

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

 

 

فلما أن أمكنه هللا من عدوه لم يذكر دمهه   ولهم يهذكر أفاعيهل خصهومه   ولهم يهذكر قتهالهم )  

ألهله وأصحابه   إنما ذكر دعوته   وذكر خير السبل في الوصهول إلهى تحقيقهها   وذكهر مها 

يجب أن يفعل إلنجاحها   فلمها فهتح مكهة كهان همهه أن يهدخل الكعبهة ومعهه بهالل فيهؤذن فيهها 

 . (أما الناس فليسوا موضع نقمته   وخير أن يستجلبهم لدعوته بعفوه . . . م ويكسر األصنا

 أعد ذكر شطآن مطرزة زرقا        ونهامها لما شدا مثقال عشقا

 أعد ذكر بحــار بليــل بحاره        إذا احتشدت ظلماؤها شقها شقا

 أعد ذكر غواص تهاوى لقاعه      كأنَّ به رغم العرا عالما أرقى

 المحار في بحره أنقىكأن حقول األرض لما تعذرت عليه    رأى 
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 (½)                                 . استدل من األبيات السابقة على أثر العاطفة في اختيار األلفاظ   -2 

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

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

 (1)               .                    استخلص بعض جوانب اإلبداع واالبتكار من األبيات السابقة    -3

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

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

 (½)                          :                                الصحيحة مما يأتي التكملةضع خطا تحت  -4

 : العنوان األنسب لألبيات السابقة هو   -  

 .الحانية   الطبيعة -                       .           ذكريات الماضي -             

  . مكافأة المجتهد   -                               .          ر حياة الب -                 

 (ثالث درجات )                 : اقرأ النص التالي ثم أجب عن األسئلة التي تليه   –السؤال الرابع  

 

 

 

 

 

 

 

 (1)                              .  وضح جهود األقدمين في توحيد اللغة السابقة لفقرة ل كفي ضوء فهم-1

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

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

 (1)                          . ي اقترحها الكاتب الرتقاء المحدثين بلغتهم بين معالم خارطة الطريق الت -2

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

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

 (1)                                                        : ضع خطا تحت التكملة  الصحيحة مما يأتي -3 

 : من أبرز سمات شخصية الكاتب التي ظهرت في هذا الموضوع  -  

 .على اللغة والتفاني في خدمتها الحرص  -             . شجاعة القلب وقوة الرأي  -  

 . همكره المحدثين والتقليل من مجهودات -.        صاحب ميول واتجاهات سياسية  - 

 (ثالث درجات )           :  اقرأ النص التالي ثم أجب عن األسئلة التي تليه  : لسؤال الخامس  ا

 

 

 

 

كههههان للعههههرب مههههؤتمر لغههههوي يعقدونههههه فههههي كههههل عههههام   يجتمههههع فيههههه شههههعراؤهم وخطبههههاؤهم )  

يتناشهههههدون ويعرضهههههون أنفسههههههم علهههههى قضهههههاة يوازنهههههون بيهههههنهم ويحكمهههههون لمبهههههرزهم علهههههى 

وكهههانوا يطمحهههون إلهههى توحيهههد لغهههتهم وجمهههع شهههتاتها والرجهههوع بهههها إلهههى لغهههة . . . مقصهههرهم 

توحيههههد اللغههههة   و جمههههع : لكههههل مههههن قههههريو   ونحههههن فههههي حاجههههة لمجتمعههههات كثيههههرة   مجتمههههع 

مفههههردات العربيههههة المههههأثورة   وشههههرح أوجههههه اسههههتعمالها فههههي كتههههاب واحههههد   و وضههههع أسههههماء 

للمسههههميات الحديثههههة بطههههرق التعريههههب أو النحههههت أو االشههههتقاق  و اإلشههههراف علههههى األسههههاليب 

 . (العربية وتهذيبها   المفاضلة بين الكتاب والشعراء والخطباء 

التي سهببت لههم مها وصهلوا إليهه مهن تخلهف وإذا كان المسلمون يتحدثون عن عوامل الهدم الخارجية )  

وضعف في القرون األخيرة   فإن عوامهل الههدم الخارجيهة مها كهان لهها أن تظفهر لهو اسهتمر المسهلمون 

تههوا علههى أعههدائهم كههل فرصههة يمكههن أن  آخههذين بأسههس حضههارتهم كمهها أخههذ بههها األولههون   ولكههانوا فوَّ

الههدم الداخليهة التهي منينها بهها   فنصهلح مها فهي  ينتهزوها لضربهم ؛ لذا فمن واجبنا أن نتبصهر بعوامهل

 ( .أنفسنا   وعندها نجد أنفسنا قادرين على إحباط مكائد أعدائنا   مهما كانت قوية   ماكرة مقنعة 
 (، لعبد الرحمن حسن حبنكة الميداني ، بتصرف 002/ أسس الحضارة اإلسالمية ووسائلها )
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 (1)                                                               . حّدد هدف الكاتب من الفقرة السابقة  – 1

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

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

 (1)                                              ما الحل الذي اقترحه الكاتب لتوقي عوامل الهدم الخارجية ؟ -2

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

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

 (1)                                                         : يحة مما يأتيالصحالتكملة  ضع خطا تحت -3

  : عالقة القارئ بالموضوعوجهة نظر الكاتب في   

 .يمكن أن يؤدي دورا ألخطار ولكن ال القارئ يتعرض  - 

 .لألخطار ويمكن أن يؤدي دورا كبيرا  القارئ  يتعرض - 

 .األخطار تخص القدماء فقط وهم مسؤولون عن مواجهتها  - 

 .األخطار واحدة ولكن مواجهتها مسؤولية الحكام فقط  - 

 (2)                            ( األم   ..)مما تحفظ بيتين في مجال  الضبطاكتب مع :  السؤال السادس 

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

 (5) :  لخص النص التالي في حدود الثلث مراعيا األسس الفنية للتلخيص: التلخيص  :السؤال السابع 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

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

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

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

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

 
 
 

ههم   والعهوام صهبية   و  الحق عدالمستبد   أيتهام  نيهام  ال  عدو  الحريَّة وقاتلُهمها   والحهق  أبهو البشهر والحريهة أم 

هم لبَّهوا   وإال فيتصهل نهوُمًهم   وإْن دعهو يعلمون شيئاً   والعلماء هم إخوتهم الراشدون  إن أيقظوهم َهب هوا

جنهب  المظلهوم سهيفاً لمها    فلهو رأى الظهالُم علهىلم يَر حاجزاً من حديهد  ما  يتجاوز  الحدَّ المستبد      تالموب

بهالطبع للشهر     إنسهان  مسهتعد  المسهتبد       . االسهتعداد للحهرب يمنهع الحهربَ : ال الظلهم كمها يقهى أقهدم عله

فتلجئ الظالَم للخير على الهرغم  مهن طبعهه  وباإللجاء للخير   فعلى الرعية  أْن تعرَف ما الخيُر وما الشر   

الظهالُم أّن وراء القهول  فعهالً  ومهن المعلهوم أَن االسهتعداد للفعهل  الطلهب وحهده إذا علهم  وقد يكفي لإللجهاء 

المهدقّق فهي أحهوال البشهر  االسهتبداد أصهل  لكهّل  فسهاد   ومعنهى ذلهك أَن الباحه َ . االسهتبداد فعهل  يكفهي شهرَّ 

العقهل  فيفسهده   ويلعهب  يضغُط علهى المستبد  واٍد   ف وطبائع االجتّماع كشف أَّن لالستبداد  أثراً سيئاً في كّل  

إنَّ االسهتبداد والعلهم ضهّدان متغالبهان   فكهل  إدارة مسهتبدة تسهعى . فيفسهده بالهدين فيفسهده   ويحهارب العلهمَ 

أحيانهاً فهي  في إطفاء نور العلم وحصر الرعيّة فهي حالهك الجههل    والعلمهاء الحكمهاء الهذين ينبُتهون جهدها

أََن رجهال االسهتبداد يطهاردون  تنوير أفكار النهاس   والغالهبُ  مضايق  صخور االستبداد يسعون جهدهم في

  ( الكواكبي -من كتاب طبائع االستبداد .  ( من مهاجرة دياره رجال العلم   وينكلون بهم   فالسعيد منهم َمْن يتمّكن
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 (درجات  4)                  :                                                       الثروة اللغوية  –ثانيا 
 
         (2)تصب     تمته ومن تخطئ يعمر فيهرم                        خبط عشواء من  المنايارأيت     – 1 

 :مما يلي  الصحيحة  تكملةضع خطا تحت ال    
 : هو (  المنايا)  المترادف من كلمة -أ

 [ الوحوو -                  الموت   -                 األحالم -             األمنيات]   
 

 ( :في عالم الروح كما يبلغون الذروة في عالم المادة  الذروةالمسلمون يبلغون  ) -ب
 : هو  (   الذروة) الجمع من كلمة 

 [ رياتاالذ -                      االذر  -               الذراري -              الذرات]   
 
 (                                                              1)                           .                    من إنشائك  في جملة  مفيدة(  القرون )وظف كلمة   -2

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

 (                                                              1)                                     (شرع ) لي بتصريف مناسب من كلمة  أكمل كل جملة مما ي  - 3

 .عود بالنفع على المجتمع ير يكب..................  ياشترك األصدقاء ف -أ

 .نفسه لغضب هللا  عرضيو................ عبأ بأحكام ي ال آكل الربا -ب

 

 (درجات  8)                                                                     :  التذوق الفني  –ثالثا 
 : قال امرؤ القيس في وصف سرعة فرسه إقباال وإدباراً -1

 مكّر مفّر  مقبل مدبر معاً      كجلمود صخر حطه السيل من عل 
 (          2)                                                             :   وضح الصورة البيانية في البيت السابق 

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

 
 (2:                                )واكتبه مقابله     مناسب   بأسلوب قصر يناآلتي المعنيينعبر عن -2

                ( يقرأ المسلم القرآن الكريم )   - أ
 ..................................                  طريقة القصر   ..............................................أسلوب القصر 

                               ( الحرية هي المطلب الوحيد للشعوب)  - ب
 ..................................                  طريقة القصر  ......................... ....................أسلوب القصر 

 
 (       1)                       ؟( لسان الفتى نصف ونصف فؤاده : )  قول الشاعر ما نوع  اإليجاز في  -3

............................................................................................................... 
............................................................................................................... 
 
ً إطناب)ما يلي اجعل  -4  (          2)                     .في تعبير من إنشائك بحسب الطريقة المقترحة لذلك  (ا
               (                                     اللغة العربية ) -
 ...............................................................................(ذكر الخاص بعد العام)  - أ
 .............................................................................(ذكر العام بعد الخاص ) -ب
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 (0)                                                                  : الصحيحة مما يلي التكملةتخير   -1
 :النَّص السابق في نوع المحسن البديعي ( : جاء الحق وزهق الباطل قل  ) -
 ( طباق  -                مقابلة  -       جناس -               سجع    -)   
 
 

 ( اتدرج 01)         :                                                         السالمة اللغوية  – رابعا 
 (                                   6)                                                                            : خط نحويا صوب ما تحته -0

 .....................................     . أجرهم عظيم عند هللا  في أوقاتها الصالة   مؤدون  - أ
 ......................................                  .كل مجتهد نصيبه بإذن هللا  ينالوهللا   -ب

  
 (الصدق من أقصر الطرق إلى قلوب الناس   فهو المفتاح والمدخل إذا ضاقت السبل )  -2

 (  4)                                   :                       ما يأتي  السابقة العبارةاستخرج من  -

 ....................: اسم آلة  -ب              ...........                ..: اسم مكان - أ

 .................اسم تفضيل  –د     ...... ...........:حرف جر يفيد انتهاء الغاية  –ج        

 (6)                                                    :أكمل  الفراغات التالية بالمطلوب مقابل كل منها  -3

  [  يفيد التقليلحرف جر  ]    .          صديٍق مخلص تصادفه في شبابك ........... -أ

                                                                                                                       [تفضيل مناسب  أسم]                         .................الطالبة  فاطمة هي  -ب

                                                                                                                          [اسم آلة مناسب ]                       .....................في نحفظ الطعام    -ج

    [ قسم غير صريح ]      .                        إّن الحق لمنتصر ...............  -د

                                                                                                                         

 (6)              :  واكتبها في الفراغ بعدها   اختر التكملة الصحيحة فقط من بين البدائل التالية -4

           [في  -حتى            -على            -إلى           -]                                             

 :   رسول هللا القدوة والمثل .............. للمسلمين  -أ 

           [عاملوا  -عاملو     -العاملين       -العاملون      -]                                                  

 .يبذلون جهدا كبيرا في تنظيفها  المدرسة................  -ب 

           [نفيس   -منفوس       -متنافس          -متنفس         -]                                         

    .لألسرة صيفا وشتاء  ...............الحدائق   -ج 

           [أفضلون  -أفضل          -فضليات         -أفاضل        ]                                          

    .             من المتكاسلين ............. المجتهدون  -د 
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 (درجة  06:                                                                       ) التعبير  –ا س  خام

 11- كلمة 333) ما ال يقل عن  (  مقالةأو تقريراأو   تعليقا)  :ين اآلتي ينالموضوع أحد  اكتب في

  .مراعيا سالمة التراكيب والصحة اللغوية وأدوات الربط وعالمات الترقيم (سطراً 

هو الملجأ لكثير من الناس ، فيه يتنفسون الهواء النقي والمخيمات ، البر جو :  الموضوع األول  

 .سمائه الصافية تحت أرضه الواسعة و وقويستشعرون نعمة هللا ف

، ولقوتها الفضل في قوتنا  ، عظيم العربية أهم ما تركه لنا السلف من ميراث  لغتنا: الموضوع الثاني 

 ....وفي ضعفها اللوم على أبنائها  

 .............................: الموضوع ...............       .الفن 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 األسئلةانتهت 


