
                                                          
 وزارة التربية                                                   

              منطقة مبارك الكبير التعليمية                          قسم تعليم الكبار ومحو األمية                                                  

 التوجيه الفني للغة العربية

 6102- 6102الصف العاشر   -الفترة الثانية في مادة اللغة العربية    -( تجريبي)امتحان            

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

                                                            :  الفهم واالستيعاب -أوال 

   :                اقرأ النص التالي ثم أجب عن األسئلة التي تليه   –السؤال األول 

 ؟أمسى كالنا يعاف الغمض جفناه        مالي وللنجم يرعاني وأرعاه                 

 دا بأيدينا أضعناه ــــــــــمجدا تلي             إني تذكرت والذكرى مؤرقة             

 طير مقصوصا جناحاه ــتجده كال        أنى اتجهت إلى اإلسالم في بلد              

 اه ـــفأصبحت تتوارى في زواي         ويح العروبة كان الكون مسرحها           

                                                            .استخلص من األبيات الغاية التي ينشدها الشاعر  -0

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

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

                                                                          .استنتج فكرة رئيسة لألبيات السابقة  -6

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

                                                      :ما يأتي ضع خطا تحت التكملة الصحيحة م -3

 :العاطفة المسيطرة على األبيات السابقة  -

 .التشاؤم والتطير  -                                                          .اليأس والقنوط   -

 .اللوم والعتاب  -                                                      .الحيرة واالضطراب  -

 

                    :  اقرأ النص التالي ثم أجب عن األسئلة التي تليه   – الثانيالسؤال 

وإذا كانت المحطة األولى في هجرة الرسول ملسو هيلع هللا ىلص ،من مكة مع رقيقة وهي المرأة العجوز الطاعنة في " 

المؤامرة حتى عن ابنها المشرك، وذهبت بنفسها لتخبر الرسول بما  السن ، التي كتمت بحكمتها خبر

دبر له أعداؤه من مكيدة ، فإن المحطة الثانية تلتقي مع صبية من الصبيات اليافعات الناشئات ، وهي 

الرجال األشداء في تلك المرحلة  قوم بهكما تذكر كتب التاريخ تقوم بما ي أسماء بنت أبي بكر التي كانت

تترصده من كل ناحية وصوب ، لينقضوا  من حياة الرسول السيما وأّن عيون األعداء كانت  الصعبة

 .عليه انقضاض الرجل الواحد فيقتلوه  

                                      . الكاتبةحدد القضية األساسية التي تناقشها  --0

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

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

                        . النّص ت صيفي من خالل موقفها في بين صفة من صفات رقيقة بن -6

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

 ................................................................................................................ 
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                                                              :يأتيتكملة الصحيحة مما ضع خطا تحت ال -3

 :الهجرةالمعنى الذي استنتجه الكاتب من أحداث  -

  .اإلسالم يقدر دور المرأة في الدعوة والحياة -     .االجتماعيةللرجال والنساء دور كبير في الحياة  -

 .يعطي للمرأة حقوقها في الميراث اإلسالم-   ي الحياة االجتماعية     اإلسالم يجهل دور المرأة ف -

 

                   :  اقرأ النص التالي ثم أجب عن األسئلة التي تليه   – الثالثالسؤال 

في هذا الوادي أقام الملوك  الصيد ، من سبأ سدا منيعا حصينا  قويا مكينا وجعلوا على جانبيه " 

سية منتظمة ، هيأت لهذا الوادي أن يصبح بفضل ما احتجزوا من الماء أرضا مصارف بطرق هند

خصيبة ، فيها زروع نضرة وحدائق ذات بهجة ، ونطقت تلك الحجارة الصماء بألفاظ من األشجار 

مورقة ، وأساليب من األزهار معجبة ، واستحالت رمال الصحراء بسطا هندسية خضراء تجري بينها 

  .وتصدح في خمائلها الشحارير  القنوات الملتوية ،

                     .اذكر بعض مظاهر الرخاء التي عايشها أهل سبأ قبل انتهاء السد  -0

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

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

 . استخلص من النَّص هدفاً سعى الكاتب إلبرازه  -6

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

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

 : فيما يلي  ضع خطا تحت التكملة الصحيحة -3

  :أّن الفقرة السابقة تؤكد حقيقة    

 .راع وليد الحاجة ـــــــــــــــــــــاالخت -

 .اة ــــــــــــــــــــــــالماء عصب الحي -

 .الصحراء مصدر للرخاء والخيرات  -

 .ر ــــــــالرمال في الصحراء كنز كبي -

 

                 :  اقرأ النص التالي ثم أجب عن األسئلة التي تليه   – الرابعالسؤال 

 بخالءر الــــــــــــحظا كسائ            من سيعك        أخي ، هبك لم تهب لي يا

 اءــفيه للنفس راحة من عن يل                  ـــــــــــــــــــــكان منك رد جم أفال

 وقيت سوء الجزاءغرورا                    إيايازيك من غرورك ـــــــــــــأج ال

 ء وماذا                   ك لبغض عليك باإلغضا، بل أرى صدقــــــــك الحديث                 

 ذاءــاألقغض أجفانها  على          ي       ـــأنت عيني ، وليس من حق عين                

                                    .ضع عنوانا مناسبا للوحدة الفكرية لألبيات السابقة  -0

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

                                   .بين ما كشفته األبيات من عالمات األخوة الصادقة  -6

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

   ................................................................................................................ 
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 : فيما يلي  ضع خطا تحت التكملة الصحيحة -3

 : بـــ  قابل الشاعر موقف صديقه -

 .الرد عليه بمثل ما فعل  -

 .أنه ــــــشو احتقار  إهماله -

 . مكاشفته بعيبه ليصلحه -

 . العـــــــــــــــــذر له التماس -

                         :  اقرأ النص التالي ثم أجب عن األسئلة التي تليه   – الخامسالسؤال 

ها على الحياة مهما عصفت بها شأنا وأوسعها انتشارا ، وأقو  لغتنا العربية أعظم اللغات في هذا الشرق

نقص فيها ، بل  ية ،يراها كأنها ظهرت بادئ ذي بدء كاملة الاألحداث ، إن كل من يتتبع آثار لغتنا  العرب

كأنها لم تمر بعهد الطفولة التي مرت بها سائر اللغات ، بل كانت منذ وجدت عذراء فائقة الجمال تامة 

 .الشباب ، ولم تزل حتى يومنا هذا كما كانت لم تصبها غضون الهرم وال أعراض الشيخوخة

             ية في النّص السابق ؟بم وصف الكاتب اللغة العرب  -0

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

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

 . استدل من النّص السابق على ثبات اللغة العربية وتحديها عوادي الزمن   -6

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

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

 : فيما يلي  ضع خطا تحت التكملة الصحيحة -3

  : من خالل  لمحافظة على اللغة العربية يمكننا ا -

 .تأليف الكتب الكثيرة في فنون اللغة  -

 .بجمالها وجمال فنونها  نيالتغ-

 .جعلها وسيلة للتفاهم اإلنساني  -

 . دير والثناء عل علماء اللغةالتق -

  

                           (األم  )اكتب مع الضبط مما تحفظ بيتين في مجال :  السؤال السادس 

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

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

 

  لخص الفقرة التالية  في حدود الثلث مراعيا األسس الفنية للتلخيص : السؤال السابع التلخيص

 الهمررة ، بررين التواضررع وصررغر الررنفس وبررين الكبررر وعلرروالتفريررق كثيرررا مررا يخطررس النرراس فرري " 

ن الرردنايا وعرررف حقيقررة عرر هبنفسرر ترفررعويسررمون الرجررل إذا  فيحسرربون المتررذلل الرردنيء متواضررعا ،

 .. منزلته في المجتمع اإلنساني متكبرا وما التواضع إال األدب وال الكبر إال سوء األدب 

مهنئرا  فالرجل الذي يلقاك مبتسرما مرتهلال، ويقبرل عليرك  بوجهره ويصرغي إليرك إذا حدثتره ، ويرزروك

نفسرره  ةمهررا ألنرره وجررد التواضررع أليررق بعظمررومعزيررا لرريس صررغير الررنفس كمررا يظنررون ، بررل هررو عظي

 .فتواضع  واألدب أرفع لشأنه فتأدب 

 فتى كان عذب الروح ال غضاضة                     
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 أن يقال به كبر اً ولكن كبر                                                            

 على أيديهم وأقدامهم لثما وتقبيال ويتهافتللكبراء، سه أر الفضل أن ينكس يذالرجل ب إذا بلغف

 .وال متأدب فاعلم أنه صغير النفس، ساقط الهمة ، ال متواضع

 أحسن وسيلة يتذرع بها اإلنسان إلى النبوغ في الحياة  لو الهمة إذا لم يخالطه كبر كانع إن

 نم  رثكأ هنبوغى علو الهمة من طالب العلم ألن األمة محتاجة إل وليس في الناس من هو أحوج إلى

 غيره من الصانعين والمحترفين ، وهل الصانعون والمحترفون  إال حسرنة مرن حسرناته ، وأثرر غوبن

 من آثاره ؟ بل هو البحر الزاخر الذي تستقي منه الجداول والغدران  

فرري قلبررك لرجررال نظرررا يبعررث ي ترراريخ عظمرراء اوال يكررن نظرررك فرر. فيررا طالررب العلررم كررن عررالي الهمررة 

                    "من كتاب النبوغ لمصطفى لطفي المنفلوطي "                                     .... الرهبة والهيبة

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

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

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

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

 

 :الثروة اللغوية  –ثانيا 

الشحارير ، واتسعت   خمائلها تصدح في ا احتجزوا من الماء أرضا خصبة ،أصبح الوادي بفضل م"  - 0

 ."ر يعندهم الخوفاض لديهم النعمة 

                                                                                            :ضع خطا تحت التكملة الصحيحة مما يلي  -

 :هو ( فاض )المترادف من كلمة  -أ

 مات  -            كثر                -             انصرف           -ذاع                           -

 (: خمائل) المفرد من كلمة  -6

 خملة   -                         ةخامل -                خميلة            -                     خمالة  -

                                  .في جملتين مفيدتين من إنشائك ( طاعن )وظف كلمة  -3

 ..................................................................................................:( نّ سلا)ـب قلعتت األولى  -

 ...............................................................................................: ( مكحلا) ـب قلعتت الثانيةو -

 

  : (منع  ) من مادة  بسانم تصريفب يلي امم غارف لك لمكأ -4
  . هريغ نعو هسفن نع ريخلل  ...................... هنأب ليخبلا فصوي 

  .  ضارمألا دض ........................ يوقلا مسجلا يف دلوتت

 :التذوق الفني  –ثالثا  

 ك حتى يلبس الشعر الخدد يور      أرى القمر ابن الشمس قد لبس العال      : رعاشلا لاق

 ر يبوح ــــــنظر العدو بما أس ـــــــفية           ــيخفي العداوة وهي غير خ :  رخآ لاقو 

                                                           :استخرج من البيتين السابقين ما يلي  -0

 ..............................................جناسا  - ب ..............................................طباقا  - أ

                                                           .  صورة بيانية مع بيان أثرها  في المعنى  -ج
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     ................................................................................................................. 

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

   

                                         :التالية مقابلة في جملة من إنشائك  تاملككون من ال– 6

  . هبيصيف -  رشلا -  باوثلا -  لعفي – و -    نمؤملا -     لانيف -  رفاكلا -   ريخلا  - باقعلا - لعفي

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

 

                                        :إلى طباق سلب  في الجملة التالية طباق اإليجاب  حول -3

 .العدو يظهر السيئة ويخفي الحسنة  -

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

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

 .تعبيرا يتضمن تشبيها ضمنيا  صغ -4

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

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

 أسود تبسم  ىيلوح ويخف                        والبدر ضاحككأن سواد الليل "  -ه

                          .البيانية التي تحتها خط  مع بيان أثرها في المعنى  اشرح الصورة -

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

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

                                                        :حدد موطن االقتباس في الجملة التالية  -2

 ليعلم الناس الكتاب والحكمة  –أرسل هللا الرسول ملسو هيلع هللا ىلص 

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

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

 نحرها وعقدا  عقيقا فصار الكل في       ؤلؤا رطبا ففاضت مدامعي       بكت ل -2

  ( لؤلؤا  -       عقدا   -      عقيقا   –   مدامعي )   :   كلمة   وه في البيت السابق المشبه به

 :السالمة اللغوية 

                                   :صوب ما تحته خط نحويا وأعّد كتابة الجملة صحيحة  -0

  ....................................................   ....................بالعهد  موفون المؤمنين علمت - أ

         .  أيديهن للمحتاج مّدن  و المؤمنات عملن الخير وأمرن بالمعروف - ب

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

عقال وقد منحك هللا  ،تمكن اإلنسان من بلوغ الغايات ل وإنها، وامل النجاح من ع إن اإلدارة القوية" -6

 .وظيفا سليما لبلوغ غايتك من خالل اكتشاف تلك الطاقات الكامنة وتوظيفها ت ،ا آمالك وطاقات تحقق به

                                                           : يلي  استخرج من الفقرة السابقة ما -

 .................................................  : امطلق مفعوال - ............................................... : مصدرا ثالثيا -

 ...................................................... :به  مفعوال -   ................................................   : متعديا فعال -

 

                               .المسلم دعا إلى الخير وأمر بالمعروف وشّد على يد الفقير  -3
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 هات جمع المؤنث السالم من الجملة السابقة 

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

                                      :من بين البدائل التالية  اختر التكملة الصحيحة فقط -4

 :  يه قلطملا لوعفملا نع ابئان ( لك )  اهيف تمدختسا يتلا ةلمجلا - أ

 .رأيت كل المسلمين يحبون الصدق  -                   .كل المسلمين يحبون الصدق  -

 .الحب  دق كل  يحب المسلمون الص -                .إن كل المسلمين يحبون الصدق  -

 

 :على الجملة السابقة تصبح  ( ىفلأ )عند إدخال الفعل  . (الفائقون مهذبون في أخالقهم ) -ب

 .ألفيت الفائقون مهذبون في أخالقهم  –.               ألفيت الفائقين مهذبون في أخالقهم  -

 .ين في أخالقهم ن مهذبوألفيت الفائق -               .ن مهذبين في أخالقهم  يألفيت الفائق -

 

 :تصبح الجملة "قرأ  "الفعل  ةعند تعدي.  (قرأ الشيخ جزءا من القرآن )-ج

 .الشيخ جزءا من القرآن رأ أق –   .            أقرأ الشيخ الطفل جزءا من القرآن -

 .خ من القرآن ــــــــــأقرأ الشي-                 .زءا من القرآن  ــــــــــــــــــج أقرأ-

 

 :  حبصت روكذلا ةعامجل ةقباسلا ةلمجلا لعجعند "   هللا ءاضقب رضي ملسملا " -د

 .بقضاء هللا  نيالمسلمون رضي -                .            ن بقضاء هللا والمسلمون رضي -

 .المسلمون رضوا بقضاء هللا  -                    المسلمون رضون بقضاء هللا            -

 

  (        مذكرة -خاطرة  –رسالة )  نييحد الموضوعين االتاكتب في أ: التعبير:خامسا 

مستنقع اللذات وال في صد تغربيه عن دينه ، وانخراطه يتعرض شباب اإلسالم لهجمة شرسة بق -0

 .ه إال بالعودة إلى كتاب هللا وسنة رسوله ملسو هيلع هللا ىلص ل ىجنم

 .ين الذي يرشدك إلى الخيرقتك  الناصح األماصديقك من صًدقك ال من صّدقك ، فاختر لصد -6
.................................................................................................................................................................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  ةلئسألا تهتنا


